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"ЯК ГАЛІНКІ АД ДРЭВА... " 

На працягу апошніх дзесяцігоддзяў у гісторыю беларускай 
літаратуры ўвайшлі творы многіх пісьменнікаў ранейшых стагод-
дзяў, якія жыццём і творчасцю звязаны з нашай краінай, але пісалі 
па-польску або па-латыні. Знаёмства з імі пашырыла нашы веды 
пра мінуўшчыну роднай зямлі і дазволіла значна ўзбагаціць літа-
ратурную спадчыну. Асабліва па-новаму стала бачыцца гісторыя 
літаратуры XV—XIX стагоддзяў, у ёй цяпер вылучаюцца такія 
выдатныя пісьменнікі, як Мікола Гусоўскі, Ян Вісліцкі, Томаш Зан, 
Уршуля Радзівіл, Ян Чачот, Аляксандр Ходзька, Ігнат Легатовіч, 
Аляксандр Грот-Спасоўскі, Рамуальд Падбярэзскі, Ян Баршчэўскі, 
Вацлаў Савіч-Заблоцкі, Зоф'я Манькоўская. Увагу даследчыкаў і 
перакладчыкаў прывабілі таксама пісьменнікі, якія ў сваёй твор-
часці адлюстроўвалі падзеі, што адбываліся на беларускіх землях, 
апавядалі пра жыццё, побыт і культуру беларусаў. Да такіх аўтараў 
адносіцца і Юзаф Ігнацы Крашэўскі — самабытны польскі пісьмен-
нік, заснавальнік нацыянальнага рамана, аўтар шматлікіх аповесцей 
і раманаў, з іх каля сотні — гістарычных. Акрамя таго, вядомы як 
паэт, крытык, літаратуразнаўца, фалькларыст, этнограф, выдавец, 
рэдактар, філосаф, гісторык, археолаг, краязнаўца, музыкант, мастак 
і мастацтвазнаўца. Па колькасці напісанага ён пераўзышоў нават 
такіх пладавітых аўтараў, як А. Дзюма, А. Бальзак, I. Франко. Яго 
літаратурная спадчына складае каля 600 тамоў раманаў, аповесцей, 
вершаў, п'ес, а таксама прац па філасофіі, гісторыі, археалогіі, этна-
графіі, лінгвістыцы, літаратуразнаўстве, фалькларыстыцы, падарож-
ных нарысаў, публіцыстычных і літаратурна-крытычных артыкулаў. 

Юзаф Ігнацы Крашэўскі нарадзіўся 28 ліпеня 1812 года ў Вар-
шаве. Дзіцячыя гады правёў у вёсцы Доўгае, непадалёк ад Пружан, 
у бацькоўскім маёнтку. З 1826-га па 1829 год вучыўся ў ваяводскай 
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школе ў Любліне і Свіслацкай гімназіі. Потым паступіў на меды-
цынскі факультэт Віленскага універсітэта, але неўзабаве перайшоў 
на літаратурны факультэт, бо літаратура вабіла яго з маленства. 
Яшчэ ў школе пачаў пісаць вершы, стварыў паэму пра чатыры 
пары года, баладу "Кляштар на гары", пераклаў байку Лафантэна, 
выпускаў рукапісную газету. Жывучы ў Свіслачы, многа чытаў, 
рабіў выпіскі з кніг, напісаў некалькі гістарычных артыкулаў, не-
вялікіх аповесцей і апавяданняў, і нават брашуру аб прыказках. 
Як аўтар ён сфарміраваўся пад уплывам Вальтэра Скота, Дзікенса, 
Бальзака, пісьменнікаў рускай натуральнай школы — Гогаля, Тур-
генева, Ганчарова. Спецыфічная інтэлектуальная атмасфера Вільні, 
дзе яшчэ жыў дух філаматаў і філарэтаў, памяць пра Міцкевіча, 
Зана, Чачота, Лелевеля, спрыяла творчаму развіццю Крашэўскага. У 
час вучобы ён надрукаваў дзве свае першыя аповесці ("Катлеты" і 
"Біяграфія Сакальскага арганіста") у часопісах Вільні і Пецярбурга. 
Універсітэт быў вядомы вольналюбівымі настроямі. Яго студэнты 
прынялі дзейсны ўдзел у паўстанні 1830—1831 гг. Крашэўскі за 
антыўрадавую агітацыю быў выключаны са студэнтаў, пасаджаны ў 
турму і прысуджаны да высылкі радавым у адзін з палкоў каўказ-
скага корпуса, але ў 1832 годзе вызвалены пад нагляд паліцыі і жыў 
да 1837 года ў маёнтку бацькі. У гэты час ён піша і выдае шэраг 
эсэ, апавяданняў, аповесцей і раманаў. Далейшае яго жыццё было 
звязана з Валынню, Варшавай, Дрэздэнам. Творчасць пісьменніка 
прынята падзяляць на юнацкі (1830—1838), валынска-варшаўскі 
(1838—1863) і дрэздэнскі (з 1863-га) перыяды. Памёр Ю. Кра-
шэўскі 19 красавіка 1887 года. 

Яго жыццёвыя і творчыя інтарэсы былі надзвычай разнастай-
ныя. Але асабліва многа ён працаваў у мастацкай прозе і паэзіі. 
З 1838-га па 1859 год, у валынскі перыяд творчасці, надрукаваў 
столькі аповесцей, гістарычных і бытавых раманаў, паэм і вершаў, 
драм і камедый, што тады гэта склала больш за 150 тамоў. Плённы-
мі былі таксама варшаўскі і дрэздэнскі перыяды. Нямала ўражанняў 
для працы давалі пісьменніку шматлікія падарожжы. Ён пабываў 
у розных кутках Еўропы, многа ездзіў па Украіне, Польшчы, Гер-
маніі, абышоў і аб'ездзіў амаль усю Беларусь. Вынікам паездак 
сталі не толькі мастацкія творы, але і падарожныя нататкі. Ён быў 
аўтарам цікавых прац этнаграфічна-фальклорнага і літаратуразнаў-
чага характару, у тым ліку і звязаных з Беларуссю: "Пінск і яго 
ваколіцы", "Успаміны пра Палессе, Валынь і Літву", чатырохтомная 
гісторыя Вільні, двухтомная гісторыя Літвы, "Мастацтва славян" і 
іншыя, напісаў нарыс пра творчасць Уладзіслава Сыракомлі, з якім 
сябраваў. Уяўляюць цікавасць і яго два тамы "Паэзіі" 1838 года, 
стылізаваныя пад мясцовы фальклор. Як мастак Крашэўскі вядомы 
сваімі ілюстрацыямі да паэмы "Дзяды" А. Міцкевіча, да ўласных 
падарожных нататкаў і гісторыі Вільні. Яго малюнкамі ілюстравана 
таксама кніга "Вілія і яе берагі" вядомага гісторыка, археолага і 
этнографа Канстанціна Тышкевіча. 
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Крашэўскі запачаткаваў польскі раман, стаў яго стваральнікам і 
папулярызатарам. Да яго польскі чытач задавальняўся перакладнымі 
іншаземнымі раманамі. Крашэўскі не змог узняцца да псіхалагічна 
глыбокай прозы, яго творы па сваёй займальнасці стаяць бліжэй да 
сённяшняга масавага чытання, але ў той час яны зрабілі пераварот 
у польскай літаратуры. Ён пісаў бытавыя раманы, беручы матэрыял 
з сучаснага яму жыцця. Так, раман "Астап Бандарчук", аповесці 
"Буднік", "Хата за вёскай" паказвалі жыццё не толькі шляхты, але 
і сялянства, вызначаліся маляўнічасцю апісанняў, этнаграфічнай 
дакладнасцю ў дэталях побыту, праўдзівасцю. 

"Як галінкі ад дрэва, так і мы ад яго бярэм свой пачатак. Мы 
ўсе вучыліся чытаць і думаць па ягоных кнігах", — так вызначыла 
Эліза Ажэшка ролю Юзафа Крашэўскага ў станаўленні польскай 
літаратуры. Яна мела на ўвазе яго ўплыў на пазнейшую польскую 
прозу, на творчасць Генрыка Сянкевіча, Баляслава Пруса, Уладзісла-
ва Сыракомлі і яе самой. 

У спадчыне Ю. Крашэўскага значнае месца займаюць творы на 
гістарычную тэму. Сярод іх паэма-трылогія "Анафіелас", якая па-
чыналася з міфалагічных паданняў і далей апавядала пра кіраўнікоў 
Вялікага Княства Літоўскага, а таксама шматлікія раманы і аповес-
ці, найбольш вядомыя з якіх — "Графіня Козель", "З Сямігадовай 
вайны" (1876), "Бруль" (1875), "Варшаўскі стараста". Яны неад-
наразова перавыдаваліся і папулярныя ў цяперашні час. "Графіня 
Козель" двойчы экранізавалася, у Польшчы і ў ГДР. "Старая казка" 
была экранізавана ў 2004 годзе вядомым польскім кінарэжысёрам 
Ежы Гофманам. 

З гістарычных твораў Крашэўскага ў белетрызаваным выглядзе 
паўставала гісторыя Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага. Як 
сведчаць сучаснікі, гэтыя творы мелі вялікае выхаваўчае і патрыя-
тычнае значэнне. Былі яны вядомыя па ўсёй Расійскай імперыі, у 
якую ў часы Крашэўскага ўваходзілі польскія і беларускія землі. 
У Расіі сярод польскіх пісьменнікаў Крашэўскага пры яго жыцці 
па вядомасці пераўзыходзіў толькі Міцкевіч. Творы Крашэўска-
га неаднаразова перакладаліся на рускую мову, некаторыя з іх 
друкаваліся нават у розных перакладах. У 1915 годзе ў Пецяр-
бургу быў выдадзены Збор твораў Крашэўскага ў 52-х кнігах. 
Цікава, што шэраг перакладаў з таго даўняга выдання скарыста-
ла сучаснае расійскае выдавецтва "Терра" і, толькі паправіўшы 
арфаграфію, выдала ў 1996-м годзе Збор твораў Крашэўскага ў 
10-і тамах. 

На беларускай мове Крашэўскі ўпершыню быў прадстаўлены 
Янкам Купалам, які пераклаў яго вершы "Дзед і баба", "Ці ты 
знаеш старонку". Творы Ю. Крашэўскага перакладалі П. Бітэль, 
У. Мархель, В. Сёмуха, Л. Казлоў і аўтар гэтых радкоў. 

У гэтай кнізе друкуюцца дзве гістарычныя аповесці Юзафа 
Крашэўскага, далучаныя сваім зместам да беларускай гісторыі, 
дзеянне ў якіх адбываецца ў Вялікім Княстве Літоўскім і звязана з 
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гістарычнымі асобамі, што маюць дачыненне да нашага мінулага: 
"Апошняя са слуцкіх князёў" і "Кароль у Нясвіжы. 1784". 

У аповесці "Кароль у Нясвіжы. 1784" расказваецца пра паездку 
на сейм у Гомель у 1784 годзе апошняга польскага караля Станісла-
ва Аўгуста Панятоўскага (1764—1798). Панятоўскі нарадзіўся ў 
маёнтку Воўчын пад Брэстам, паходзіў з літоўскай шляхты, з 1755 го-
да меў званне стольніка Вялікага Княства Літоўскага. У 1764 годзе 
ён быў абраны каралём пры падтрымцы расійскай імператрыцы 
Кацярыны II. У праграму паездкі караля ўваходзіў агляд канала 
на Піншчыне (Вялікі Пінскі канал, ці канал Агінскага), які злучыў 
рэкі Ясельда і Шчара. Канал будаваўся з 1765 года на сродкі маг-
ната Міхала Казіміра Агінскага. Падчас гэтага падарожжа кароль 
спыняўся на начлег у маёнтках мясцовай шляхты. Караль Радзівіл 
запрасіў Панятоўскага ў Нясвіж і наладзіў яму там пышны прыём, 
жадаючы пахваліцца сваім багаццем. Назва твора двухсэнсоўная: 
яе можна разумець як аповесць пра візіт караля ў Нясвіж, а ў пад-
тэксце прачытваецца другі сэнс: хто ж сапраўды быў каралём у 
Нясвіжы? Гаспадар маёнтка ў час візіту Станіслава Панятоўскага 
ўвесь час стараўся даць яму зразумець, што ў Нясвіжы кароль — 
ён, Радзівіл. 

У аповесці пераплятаюцца дзве сюжэтныя лініі. Адна — да-
кументальная, у якой дэталёва апісваецца візіт польскага манарха 
ў Нясвіж, другая звязана з прыдуманым персанажам — цёзкам 
караля, бедным шляхціцам Панятоўскім, які служыў пры двары 
Радзівіла. Шляхціц хацеў скарыстаць прыезд караля ў сваіх мэтах і 
праз гэта перажыў шэраг займальных прыгод. 

У аповесці "Апошняя са слуцкіх князёў" дзеянне адбываецца 
ў 1599—1600 гг.; у ёй праўдзіва паказана своеасаблівая "траянская 
вайна" з-за слуцкай князёуны Соф'і Алелькавіч паміж прадстаўні-
камі двух магнацкіх родаў Вялікага Княства Літоўскага — Крыш-
тафам Радзівілам і Геранімам Хадкевічам. Гэтую гісторыю адным 
з першых апісаў у рукапісным мастацкім творы на польскай мове 
"Трагедыя, або Пачатак значнага ўпадку ў доме княства Літоўскага" 
Крыштаф Зяновіч — брэсцкі ваявода, які паходзіў са шляхецкага 
роду Вялікага Княства Літоўскага. 

Гэтую ж гісторыю ўзяў сюжэтам для сваёй гістарычнай драмы 
"Магнаты і сіраты, ці Соф'я, князёўна Слуцкая", напісанай у 1859 го-
дзе, Уладзіслаў Сыракомля. Напісана яна была для Галены Ма-
еўскай, жонкі пісьменніка Адама Кіркора, у якую Сыракомля быў 
безнадзейна закаханы. Цікава, што п'еса была напісана праз васем-
наццаць гадоў пасля аповесці Крашэўскага, з якім Сьіракомля быў 
добра знаёмы, выдаваў у ягоным часопісе "Athenaeum" свае пер-
шыя творы. Магчыма, абодва пісьменнікі, і Крашэўскі, і Сыраком-
ля, карысталіся адным і тым жа зыходным архіўным матэрыялам. 

Ю. Крашэўскі і ў гэтым творы грунтаваўся на гістарычныя 
крыніцы і з гранічнай дакладнасцю аднавіў падзеі, якія адбываліся 
ў Вільні ў канцы 1599-га — пачатку 1600 года. У аповесці паказа-
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на, праўда, у некалькі спрошчаным выглядзе складаная сітуацыя з 
веравызнаннямі ў Вялікім Княстве Літоўскім, якая склалася пасля 
прыняцця Брэсцкай уніі 1596 года, калі пачаўся наступ каталіцызму 
супраць усіх іншых вер, і асабліва праваслаўнай. 

У дзяцінстве яна была Соф'яй Алелькавіч, князёўнай Слуцкай 
і Капыльскай, у замужастве — княгіняй Радзівіл, цяпер жа яна 
вядомая як святая праведная Соф'я, княгіня Слуцкая, адна з чатыр-
наццаці беларускіх святых. 

Соф'я Слуцкая паходзіла са старадаўняга роду князёў Алель-
кавічаў, якія вялі свой радавод ад унука вялікага князя Літоўскага 
Альгерда — Алелькі (Аляксандра) Уладзіслававіча. Ён ваяваў з та-
тарамі, удзельнічаў у Грунвальдскай бітве, падпісаў дагавор пасля 
вайны Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы з ордэнам крыжа-
коў. Ён быў жанаты на унучцы вялікага князя Літоўскага Вітаўта 
Настассі. У 1395 годзе Алелька атрымаў Слуцкае княства, якім яго 
нашчадкі валодалі да 1612 года. 

Князі Алелькавічы праславіліся як слаўныя абаронцы Айчыны 
і стойкія прыхільнікі праваслаўнай веры. Прадзед Соф'і — Юрый 
Сямёнавіч (1492—1542) — яшчэ ў юнацтве ўдзельнічаў у абароне 
Слуцка ад войскаў князя Глінскага, якой кіравала ягоная маці — 
княгіня Анастасія. Двойчы войска Глінскага ішло на прыступ, але 
абаронцы не пусцілі ворагаў у горад і радавы замак Алелькавічаў. 
Юны князь Юрый з атрадам воінаў зрабіў дзёрзкую вылазку, нанес 
адчувальны ўдар па ворагах, і яны былі вымушаны зняць асаду. Паз-
ней Юрый удзельнічаў у разгроме татарскага набегу ў 1511 годзе, у 
Аршанскай бітве. Ён быў адным з апекуноў Кіева-Пячэрскай лаўры. 

Дзед княгіні Соф'і — Юрый Юр'евіч (1531—1578) — удзель-
нічаў у Лівонскай вайне. Ён заснаваў бібліятэку, якой карыстаўся 
гісторык і паэт Мацей Стрыйкоўскі, уласнаручна перапісаў і пе-
радаў у слуцкую Троіцкую царкву Евангелле. У сваім духоўным 
завяшчанні ад 6 кастрычніка 1578 года ён падзяліў гарады княс-
тва паміж трыма сынамі і наказваў ім гэтак жа, апекавацца над 
Троіцкай абіцеллю, не адбіраць у яе дадзеных ёй ахвяраванняў і 
цвёрда трымацца праваслаўя. Аднак толькі адзін з ягоных сыноў — 
Юрый Юр'евіч II (1559—1586) — застаўся адданым гэтаму запа-
вету. Два другія перайшлі ў каталіцтва. Адбылося гэта ў тыя часы, 
калі ў польска-літоўскай дзяржаве — Рэчы Паспалітай — нарастала 
дыскрымінацыя праваслаўя, вялася экспансія каталіцтва на землях, 
якія адносіліся да Вялікага Княства Літоўскага. Дзеля гэтага нават 
была створана так званая уніяцкая царква. Уніяты пачалі будаваць 
свае храмы і адбіраць цэрквы ў праваслаўных, а іх саміх прыму-
шалі пераходзіць у чужую ім веру. Унія ахапіла амаль увесь Тура-
ва-Пінскі край, толькі Слуцк, у якім у той час было 12 цэркваў і 
манастыроў, заставаўся праваслаўным. Бацька Соф'і падтрымліваў 
праваслаўныя храмы шчодрымі ахвяраваннямі. Так, вядома, што ён 
у 1580 годзе падараваў Благавешчанскай царкве Свята-Троіцкага 
манастыра літы сярэбраны настаяцельскі посах. 

2. Зак. 2198. 9 



Усе тры браты Алелькавічы памерлі, не пакінуўшы нашчадкаў 
па мужчынскай лініі. Апошняй з роду Алелькавічаў аказалася дачка 
Юрыя Юр'евіча II — Соф'я. Днём яе нараджэння лічыцца дата 
1 траўня 1585 года. Пасля смерці бацькі, а потым маці і дзядзькоў 
Соф'я засталася сіратой і спадчынніцай багатых Слуцкага і Капыль-
скага княстваў, у якіх налічвалася сем гарадоў і абарончых замкаў, 
трыццаць два фальваркі. 

Апекуном Соф'і стаў яе дзядзька — жмудскі стараста Юрый 
Хадкевіч, прадстаўнік вядомага ў тыя часы магнацкага роду. Калі 
Юрый Хадкевіч памёр, апякунства перайшло да ягонага брата 
Гераніма, віленскага кашталяна і брэсцкага старасты. Дзяўчына 
жыла ў Вільні ў палацы Хадкевічаў. Гэта быў не палац, а хутчэй 
крэпасць, ён меў тоўстыя сцены, нагадваў замак і быў добра пры-
стасаваны да абароны. 

Спачатку з першым апекуном, а потым з другім, віленскі ваяво-
да Крыштаф Радзівіл, які ўбачыў добрую магчымасць павялічыць 
радавыя ўладанні, заключыў дамову, паводле якой Соф'я (6 лютага 
1600 г. ) выйдзе замуж за ягонага сына Януша. У дамове адзначала-
ся, што Соф'я сама павінна была зрабіць выбар: згадзіцца на гэты 
шлюб або адмовіцца ад яго. Паводле дамовы, той, хто парушыць 
яе, будзе вымушаны заплаціць другому баку сто тысяч коп літоўскіх 
грошай. Гэта была вялікая сума. 

Януш Радзівіл яшчэ ў той час, калі Соф'я жыла ў Брэсце з баць-
камі, стаў часта бываць у гасцях у князёўны, стараўся спадабацца 
ёй, і гэта яму ўдалося. 

Але неўзабаве надзеі маладых на шчаслівы шлюб пахіснулі-
ся. Узгарэлася судовая справа паміж Радзівіламі і Хадкевічамі за 
мястэчка Копысь, якое Радзівілы аддалі пад заклад Хадкевічам, а 
потым захацелі забраць назад. Несправядлівы суд пастанавіў, каб 
Хадкевіч выплаціў сто тысяч коп Радзівілам, калі ж не зробіць 
гэтага, то будзе асуджаны на баніцыю (выгнанне за межы дзяржа-
вы). Абураны гэтым, Геранім Хадкевіч пасварыўся з Крыштафам 
Радзівілам і адмовіўся выконваць дамову, а князю Янушу забараніў 
бываць у сваім доме і нават пасылаць ёй лісты. Калі аднойчы Януш 
паспрабаваў прыйсці да Соф'і, яго спусцілі з лесвіцы. 

Бацька Януша спрабаваў памірыцца з Хадкевічам, паслаў да яго 
дванаццаць сенатараў, сярод якіх быў і славуты канцлер Леў Сапега, 
з просьбай угаварыць Гераніма Хадкевіча хаця б не перашкаджаць 
бачыцца князю Янушу і князёўне Соф'і. Але Хадкевіч не пайшоў 
на гэта. Ён спасылаўся на тое, што паводле законаў Вялікага Кня-
ства Літоўскага шлюб не можа адбыцца з-за кроўнага сваяцтва двух 
родаў. Сапраўды, Алелькавічы былі сярод радні Радзівілаў. Але 
тады на такія шлюбы не асабліва звярталі ўвагу, закон абыходзілі, 
калі было трэба. А тут Хадкевіч скарыстаў яго і стаяў на сваім. 
Да ўсяго гэтага дадаваліся яшчэ і рэлігійныя рознагалоссі. Януш 
быў хрышчоны ў каталіцтве. А Соф'я цвёрда трымалася бацькавага 
запавегу і паставіла ўмову — вянчацца толькі па праваслаўным 
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абрадзе і ў будучым хрысціць сваіх дзяцей у праваслаўнай царкве. 
На гэта быў патрэбны спецыяльны дазвол Папы Рымскага. 

Не дамогшыся свайго ўгаворамі, Крыштаф Радзівіл пачаў рых-
тавацца да вайны. Ён вырашыў узяць камяніцу Хадкевічаў прысту-
пам і захапіць князёўну, пачаў збіраць войска. На дапамогу яму 
прыслалі сваіх салдат ягоны зяць канцлер Леў Сапега, тры сыны 
князя Канстанціна Астрожскага, смаленскі ваявода Абрамовіч, 
жмудскі кашталян Нарушэвіч, канцлер і каронны гетман Замойскі. 
Усяго ў войску Радзівіла аказалася каля шасцісот тысяч чалавек. 
Хадкевічу ўдалося сабраць толькі крыху больш за дзвесце тысяч, 
але ў камяніцы, ператворанай у своеасаблівую крэпасць, на сценах 
якой былі пастаўлены 24 гарматы, ён мог абараняцца і з малымі 
сіламі. 

Вестка пра супрацьстаянне двух магнацкіх родаў дайшла да 
караля Жыгімонта III. Ён адправіў у Вільню чатырох уплывовых 
паслоў: жмудскага біскупа Мельхіора Гедройца, трох сенатараў — 
маршалка Вялікага Княства Літоўскага Крыштафа Дарагастайскага, 
мсціслаўскага ваяводу Яна Завішу і ягонага брата, падскарбія Вялі-
кага Княства Літоўскага Андрэя Завішу. Паслы прывезлі лісты ад 
караля да абодвух ворагаў, ад імя караля і самі па сабе спрабавалі 
ўгаварыць іх памірыцца і прыйсці да згоды. Але ніводзін не зга-
джаўся. Аб тым, як развіваліся падзеі, і расказваецца ў аповесці. 

Крашэўскі нідзе не згадвае, што Соф'я Слуцкая была пра-
васлаўнай і цвёрда прытрымлівалася гэтай веры. Яе апякун Геранім 
Хадкевіч быў католікам, але ён не прымусіў і, відаць, не прымушаў 
Соф'ю перайсці ў каталіцтва. Соф'я ж няўхільна прытрымлівалася 
той веры, якую спавядалі яе дзед Юрый Юр'евіч і бацька Юрый 
Юр'евіч II. Яна паставіла як умову шлюбу, каб яе вянчанне з кня-
зем, які ў той час быў каталіком (а ягоны бацька кальвіністам, але 
не праваслаўным, як апісана ў аповесці), прайшло па праваслаўным 
абрадзе, і каб дзеці ад іх шлюбу былі абавязкова праваслаўнымі. 
Князь Януш быў вымушаны ў сувязі з гэтым паслаць 20 ліпеня 
1600 года прашэнне на імя Папы Рымскага. Дазвол быў дадзены, і 
вянчанне адбылося ў Брэсце 1 кастрычніка 1600 года ў дзень пра-
васлаўнага свята Пакрова Прасвятой Багародзіцы. Сам Януш пазней 
стаў кальвіністам. Павага да веры сваёй жонкі ў яго была, аб чым 
сведчыць і яго згода вянчацца так, як яна хацела, і пазнейшыя заха-
ды да таго, каб захаваць яе памяць падтрымкай праваслаўя. 

Крашэўскі прысвячае дзве главы далейшаму лёсу Соф'і Слуц-
кай, і якраз у іх адступаецца ад гістарычнай праўды. Ён тлумачыць 
раннюю смерць княгіні тым, што яна не магла вынесці абыякавасці 
мужа да яе і пакутвала ад таго, што яе шлюб нібыта не быў бла-
гаславёны. Якраз гэтага не было. Соф'я ў шлюбе не вяла такое 
ўжо замкнутае самотнае жыццё, як паказана ў творы. Невядома, 
як складваліся сямейныя адносіны Януша і Соф'і. Князь сапраўды 
часта пакідаў яе адну, удзельнічаў у вайне спачатку са Швецыяй, 
а потым з Расіяй. Аднак, відаць, князь Януш не быў абыякавы да 
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спраў жонкі, ён падзяляў імкненне Соф'і адстойваць праваслаўную 
веру ў сваіх уладаннях. Нават пасля яе смерці ён выдаваў граматы 
ў падтрымку праваслаўя. У адной з іх прадпісвалася, каб "цэрквы, 
архімандрыты, ігумены, манастыры і брацтвы ў княстве Слуцкім і 
іншых маіх уладаннях на вечныя часы недатыкальна, без усялякай 
перамены былі захаваныя ў поўнай свабодзе свайго богаслужэння... 
унія ў гэтыя цэрквы не павінна ўводзіцца ніякім гвалтоўным або 
прыдуманым спосабам... " (Гл. "Вестннк Белорусского экзархата" 
1990. № 3). 

Тыя дванаццаць гадоў, якія засталося пражыць Соф'і Слуц-
кай пасля шлюбу, былі для яе часам беззапаветнага служэння 
праваслаўю. Яна не здрадзіла веры сваіх продкаў, адстойвала яе ў 
межах сваіх уладанняў. Яна прымала самы чынны ўдзел у дзейнас-
ці Спаса-Праабражэнскага брацтва ў Слуцку. Пры яе ўдзеле быў 
заснаваны Праабражэнскі манастыр, пры якім былі багадзельня і 
вучылішча. Соф'я Слуцкая апекавалася дзейнасцю манастыроў і 
цэркваў, шчодра ахвяравала на іх, сама рабіла дарагія, шытыя зола-
там і срэбрам аблачэнні для святароў, прадпрымала паломніцтвы ў 
дальнія цэрквы ў час іх храмавых свят. Дзякуючы ёй, праваслаўе на 
Случчыне паспяхова супрацьстаяла наступу уніі і каталіцызму. 

Соф'я была апошняй прадстаўніцай роду слуцкіх князёў Алель-
кавічаў. Яна памерла пры родах 19 сакавіка 1612 года. Пахавана ў 
слуцкім Свята-Троіцкім манастыры. Драўляная труна была ўстаўле-
на ў цынкавую, а на ёй быў зроблены надпіс: "1612 года, сакавіка 
19 праставілася благаверная Софія, княжна Слуцкая Алелькаўна 
Юр'еўна, Альгердава племя, і пакладзена бысць у Слуцку ў манас-
тыры Святой Жываначальнай Тройцы". Яшчэ ў тыя часы яе пачалі 
ўшаноўваць як святую. Пазней, пасля Другой сусветнай вайны, 
яна была кананізавана як адна з беларускіх святых. Цяпер святыя 
мошчы праведнай Соф'і Слуцкай перанесены ў мінскі Свята-Духаў 
кафедральны сабор. Дзень яе памяці святкуецца 1 красавіка. У Мен-
ску нядаўна адкрылася царква Соф'і Слуцкай. 

Памяць пра Соф'ю Слуцкую захоўваецца і ў яе родным гора-
дзе. У слуцкай Міхайлаўскай царкве вернікі моляцца перад іконай 
святой, у цэнтры горада ўстаноўлена яе скульптура работы Міхаіла 
Інькова (архітэктар Мікалай Лук'янчык). 

У аповесцях згадваецца шэраг назваў, імёнаў, падзей, фактаў, 
якія сёння чытачу невядомы, яны сталі гісторыяй, адышлі ў мі-
нулае. Таму спатрэбілася дадаць да іх пэўныя каментарыі, што 
могуць спатрэбіцца ў час чытання. Яны змешчаны ў канцы кнігі. 

Выказваю падзяку Галіне Іванаўне Шаўчэнка за дапамогу ў 
перакладзе лацінскіх слоў і выразаў. 

Міхась Кенька 



КАРОЛЬ 
У НЯСВІЖЫ. 

1784 

Аповесць 



Надвячоркам гарачага ліпеньскага дня ў нясвіжскім 
замку ва ўтульным крэсле ў сваім кабінеце, які межаваў са 
спальняй яго княскай мосці і вокны якога былі аслонены 
цяжкімі і тоўстымі фіранкамі, сядзеў, паклаўшы ногі на 
стол, уздыхаючы і выціраючы з ілба пот, віленскі ваявода 
князь Радзівіл Пане Каханку*. 

На ягоным змрочным твары адбіваліся вялікая стом-
ленасць і заклапочанасць. Апрануты ён быў па-летняму 
лёгка, як для дому — гэта азначала, што сёння ён ужо не 
паедзе ў госці. Побач, на невялічкім століку, накрытым 
лёгкім абрусам, стаяла ніштаватая, ужо напалову адпітая 
шклянка кальтэшалю*, да якой ён, уздыхаючы, час ад часу 
прыкладваўся. Каля ног князя, пад сталом, адпачывала, 
утульна выцягнуўшыся, праз сон канвульсіўнымі рухамі 
адганяючы мух, любімая сука Непта, на якую князь-ваяво-
да час ад часу кідаў устрывожаныя позіркі. 

Воддаль ад князя стаяў мужчына ў мундзіры польскага 
войска, рыцарскай паставы, немалады, але досыць бадзёры 
і свежы з выгляду. 

Яго нельга было назваць прыгожым — рысы ягонага 
твару былі звычайнымі, невыразнымі, але на ім яскрава 
вызначаліся энергічнасць, упэўненасць у сабе, ваенны го-
нар. Гэта быў швагер князя генерал Мараўскі. Ён часта 
пазіраў на Радзівіла, хадзіў па кабінеце, спыняўся, кашляў, 
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нібы напамінаючы пра сябе, але дарэмна ён у напружанні 
пазіраў на пана ваяводу. Князь маўчаў і маўчанне гэтае 
раздражняла генерала. 

Князь у вялікім задуменні папіваў свой кальтэшаль, 
выціраў пот з ілба, уздыхаў, а на суразмоўцу ні разу не 
глянуў. Ягоны стомлены пагляд часцей скіроўваўся на 
суку, тоўстае і тлустае стварэнне, летняя гарачыня, гэтак 
жа як і гаспадара, яе дужа даймала. Раптам князь-ваяво-
да пачаў нешта ціха, нібы сабе пад нос, мармытаць; ён 
прыўзняў цяжкія павекі, глянуў на вайскоўца і загаварыў 
стомленым, крыху хрыплым голасам: 

— Як сабе хочаш, але ўсё гэта бабскія выдумкі, пане 
каханку. Ні прышыць, ні прылатаць. Была калісьці між 
намі калатнеча і звада, потым мы дамагліся міру, добра 
заплацілі за яго, а цяпер вы прымушаеце любіць яго, ца-
лаваць! А на якое ліха? 

Генерал перастаў хадзіць па кабінеце, павярнуўся да 
князя. 

— Але ж, вашамосць, — змрочна заўважыў ён, — і 
князь падкаморый Геранім, і пан троцкі кашталян, і пан 
крайчы пагаджаюцца на тым, што караля*, які будзе зусім 
блізка ад Нясвіжа, не шкодзіла б запрасіць і прыняць 
honeste — з пашанай. Да гэтага абавязвае палітыка і ін-
тарэсы дому Радзівілаў; раз ужо адбылося прымірэнне, вы 
даравалі адзін аднаму крыўды, прыйшлі да згоды і міру, 
як гэта заведзена паміж хрысціянскімі панамі, то трэба 
замацаваць гэта ў вачах свету прыёмам, вартым княскага 
імя. А разам з тым успомніць пра магутнасць і веліч роду, 
роду Радзівілаў. 

— О-хо-хо! Асіндзей*, пане каханку, няўжо ты дума-
еш, што людзі ўжо забыліся пра нас і мы павінны напа-
мінаць пра сябе? Але, выбачайце, калі ласка, у мяне ёсць 
іншы, прычым больш танны спосаб. Лупянём скуру са 
шляхты... яна і заплаціць... 

Генерал засмяяўся. 
— Толькі трэба выбіраць шляхціцаў найлепшага га-

тунку, кармазынавых! — дадаў ваявода. 
— Князю ўсё жартачкі! — пакрыўдзіўся Мараўскі. 
— Ды не, пане каханку, — князь устаў з крэсла. — Ску-

ра шляхціца можа каштаваць мне, калі да таго дойдзе, 
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сама болей тысячу чырвонцаў. А прыём караля? О-хо-хо! 
Тут так проста не абыдзешся! Калі яго прымаць, то па-
радзівілаўску! Лясне не адна залатая бочачка! А колькі 
віна!.. 

— А што гэта так хвалюе князя-ваяводу? Альбо Ра-
дзівілы ўжо голыя, як у лазні? — заўважыў Мараўскі. 

Ваявода памачыў вусны ў кальтэшалі, выцер іх рука-
вом і цяжка ўздыхнуў. 

— Голыя ці не, — загаварыў ён зноў, — не аб тым кло-
пат, а вось чаму мы павінны заводзіць з ім любошчы? Я 
гэтаму Аканомчыку* як соль у воку, і ён мне таксама не 
канфітура... Трымацца з ім на пачцівай адлегласці — будзе 
самае лепшае. 

Ён змоўк, а з-пад стала, нібы пацвердзіць словы гаспа-
дара, азвалася Непта. Князь клапатліва нахіліўся да яе. 

— Ты ведаеш, — спытаў князь, — што мне зараз больш 
за ўсё абыходзіць? Непта зноў у блаславёным стане, а тут 
такая гарачыня! 

Генерал паціснуў плячыма, ён ведаў, што князь заўж-
ды пераводзіў гаворку на сабак, калі не хацеў працягваць 
размову. 

— Яшчэ горай, — непакоіўся ваявода, — што я нават 
не ведаю, кім яна ашчэніцца. Ці не наплодзіць яна мне 
дварнякоў, якіх трэба будзе тапіць, каб не паддаваць ёй со-
раму. Дваровыя псяры мелі самы суровы наказ вока з яе не 
спускаць, каб ні ў якія гулі не ўдавалася, а вось жа спра-
кудзілася. Ды і здароўе ейнае мяне трывожыць, а ніводзін 
з фельчараў не хоча ёй заняцца. Мірэцкі, Вечаркоўскі кор-
чаць з сябе лекараў, а паколькі трактуюць сваімі рыцынамі 
людзей, то на яе і глядзець не жадаюць. Выпісаць хіба 
спецыяльнага сабачага лекара з-за мяжы... бо ёсць жа там 
і свіныя лекары... клянуся табе, пане каханку! 

— Што за ліха на вас напала! Ніякая халера тую Неп-
ту не возьме! — нецярпліва перапыніў яго генерал. 

— Ніводная бабка таксама ёй рады не дасць! — нягле-
дзячы на заўвагу генерала, заклапочана працягваў князь. — 
Ты не забывай, што яна апошняя са свайго роду, такіх 
выжлаў на свеце больш няма. Ты ведаеш, васпане, што я 
прывёз яе з Мадагаскара, а каралеўская псярня гналася за 
мной аж да Партугаліі... бо я ж яе выкраў. 
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Генерал усміхнуўся і зноў пачаў мераць крокамі па-
кой. 

— А чаго мне каштаваў гэты выкрутас! — усклікнуў 
ваявода. — Нешта яна дужа цяжка дыхае, — дадаў ён, 
прыслухаўшыся. 

Запанавала маўчанне. Ваявода глыбока задумаўся, а 
потым, без усялякіх пераходаў, вярнуўся да ранейшай раз-
мовы. 

— Значыць, вы ўжо вырашылі, што караля-аканомчы-
ка трэба прыняць у Нясвіжы. I думаеце, што гэта будзе так 
лёгка. Шах, мах, насмажыць яечні, гарнушак віна прынес-
ці, і ўсё на тым! Але... але... Свет і Карона польская пазі-
раюць на радзівілаўскія багацці з асаблівай увагай... газе-
ты раструбяць, падлічуць, колькі мы куранят падсмажым, 
колькі піва выставім. Я не магу тут схібіць; усё павінна 
быць, пане каханку, grandioso! Вось так! 

I ваявода зноў нешта замармытаў, а Непта адказала 
яму глухім бурчаннем. 

— I ведаеш, асіндзей, што найгорай? — больш ціхім 
голасам дадаў ваявода. — А не магу дапусціць таго, каб 
мне хто-небудзь падстроіў нейкую штучку. Бо мне само-
му і карціць і свярбіць падпусціць яму фінфу*. I за сваіх 
прыдворных я не магу паручыцца, бо і яны не любяць яго 
гэтак жа, як я... не ўцерпяць... нешта адпаляць... вось табе 
і яшчэ адна недарэчнасць. О-хо-хо! 

— Вяльможны князь, а як жа з абавязкамі гасціннас-
ці? — здзівіўся генерал. 

Князь усміхнуўся. 
— Як жа, абавязкі гасціннасці! — не згаджаўся ён. — 

А ці да смаку было б табе цалаваць руку Мажэйку, які 
чысціць твае боты? 

Абодва перасмыкнулі плячыма. Тут Непта раптам зноў 
варухнулася пад сталом, і князь жвава нахіліўся да яе. 

— Ды ты глянь, якая яна неспакойная! — усклікнуў 
ён. — Пара ўжо шукаць нейкую раду. Як ты думаеш, што 
ёй дапаможа? 

— Ды ліха з ёй! — нецярпліва махнуў рукой гене-
рал. — Трэба выпусціць яе на панадворак, хай сама пашу-
кае і з'есць якую-небудзь траву, тым і вылечыцца. Уся яе 
хвароба ў тым, што яе перакармілі. 
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Князь пахітаў галавой, паглядзеў на Непту, якая павяр-
нулася на другі бок і зноў спакойна заснула. На нейкі час 
усталявалася цішыня. Князь зноў адпіў са шклянкі. 

— Па праўдзе сказаць, — вярнуўся ён да ранейшай раз-
мовы, — даўно ўжо ў нас не было нагоды, каб праветрыць 
тую старызну, якая ляжыць па сундуках; а там заадно хоць 
і моль пазганяем са шпалераў, сатром пыл з рэчаў... але 
чаго гэта нам будзе каштаваць! Калі ўжо выбіраць з горша-
га, то я прыняў бы лепей каго-небудзь з Масальскіх, пане 
каханку... хаця таксама... ні богу свечка, ні чорту качарга... 
А можа, і хопіць на прыём, а калі не, то мне Гарбачэўскі 
абяцаў пазычыць пад заклад пятнаццаць злотых... 

Мараўскі не хацеў разумець жартаў і абурыўся: 
— Ваша княская мосць — вы ж галава роду! 
— Па-рознаму бывае, — усміхнуўся ваявода, — часам я 

галава, часам кішэня дому, іншым разам — рука, выпадала 
ўжо быць і нагамі... але што з таго! Абы Непта была зда-
рова! Усё іншае — глупства! Гарбачэўскі пазычыць... а вы 
паставіце на сваім, я ўжо гэта бачу. Як толькі вам нечага 
захочацца, то бедны пан ваявода хоць з калена выламі, а 
зрабі... Дзяўбуць і дзяўбуць у галаву — дзеля ўласнага 
спакою... а я — латай стары кунтуш, аддай апошні грош. I 
што мне, бедаку, рабіць? 

Ён паківаў галавой і дадаў: 
— Усё гэта ні больш ні менш — бабскія інтрыгі... 

Тваёй жонцы закарцела паказаць каралю Заўша, ну а я 
дзеля яе мушу запрасіць яго ў Нясвіж, каб яна магла тут 
пахваліцца сваімі кветкамі. 

Генерал паціснуў плячыма. 
— А другія бабы, якім хочацца бранзалетаў і караляў, 

таксама за яе, — працягваў князь. — Усе яны ў яго зака-
ханыя, а гэта ж прайдзісвет, які толькі і ўмее падманваць 
салодкімі словамі Бога і людзей. 

I князь зноў пачаў уздыхаць, выціраць пот з ілба, піць 
кальтэшаль і пазіраць на Непту. Размова зноў вярнулася да 
любімай псіны. 

— Я не ведаю нават, калі яна разродзіцца, — турбаваў-
ся ваявода, — каб быць спакойным, а вы тут загадваеце, 
каб я займаўся прыёмам гэтага Аканомчыка, аддаваў яму 
каралеўскую пашану. 
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— Бо так належыць, — усклікнуў генерал, які пачаў 
траціць цярплівасць, — ён памазанік Божы! 

— А ці ведаеш ты, якім мірам яго мазалі? — аж 
падскочыў князь. — Мне нябожчык Падбіпента кляўся, 
што ўзялі проста тое масла, якое ідзе на салат. Адкуль ён 
празнаў аб тым, я не пытаўся, але ён ніколі не маніў. 

Мараўскі адвярнуўся, раззлаваны, а князь памаўчаў 
крыху і сказаў: 

— Што ж, думаю — мы яго прымем! Але чым мы 
яго забавім у Нясвіжы? Дзяўчаткі станцуюць яму балет... 
Толькі ж ён не будзе цалюткі дзень глядзець на іхнія ногі. 
Пані Мараўская пакажа яму маляванне Эсткі*, але што 
толку, калі ў яго ёсць свой італьянец, які квэцае пэндзлем 
яшчэ лепей... Паказаць, як маршыруе мая залатая харугва? 
Але ён у гэтым нічога не петрыць! Уссадзіць яго на каня, 
дык ён ухопіцца за грыву. Вьшусціць на яго мядзведзя — 
можа дабром не скончыцца, бо я чуў, што шлунак у яго 
нездаровы. Мой флот у Альбе — гэта іншая рэч, але і 
тут ён ні ў чым не разбярэцца, бо не займаўся марской 
справай гэтак, як я. I нарэшце, чаго варты такі чалавек, 
з якім нават нельга напіцца? Ён жа нічога не п'е, акрамя 
вады, любіць яе, як гусак, а ў мяне цяпер і вады добрай 
няма. Баіцца перапіць, каб не прагаварыцца... не сказаць 
лішняга... Каб ён быў шчырым, то не баяўся б перакуліць 
кілішак-другі. Што ж мы будзем з ім рабіць? Га? 

Князь сцішыў голас. 
— Хіба пусціць яго ў скарбніцу з алмазамі? Але ж ён 

галяк... 
— Ну, вы ўжо скажаце, князь! — абурыўся генерал. 
— А хіба не так? Ён не голы? — спытаў ваявода. — Як 

жа, як жа! У Голендэраў пазычаў, у Тэпера пазычаў, у 
пасла пазычаў, і нешта я не чуў, каб хоць некаму аддаў. 
Упусціць яго ў скарбніцу — дык ён толькі аскоміну сабе 
нагоніць... 

— Вы ж толькі што скардзіліся, што таксама не маеце 
ні граша! — нагадаў Мараўскі. 

— Бо і сапраўды не маю! — усклікнуў князь. — Скарб-
ніца радзівілаўская, я пры ёй за вартаўніка. А таму я не 
магу ўзяць з яе тых залатых цаглінак, дыяментаў там 
мала, дзяржава мне не плоціць, а з вёсак мне прыносяць 
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толькі сушаныя грыбы і лясныя арэхі. Даць яму пагрыз-
ці тых арэхаў? Дык ён паламае зубы і скажа, што гэта 
здрада! 

— Вы, князь, усё пераводзіце на жарцікі, — раззлаваў-
ся Мараўскі, — з вамі нельга сур'ёзна пагаварыць. 

— Ты думаеш, гэта жарты, — запярэчыў ваявода. — А 
ты паспрабуй абмазгаваць: з якога боку ні зайдзі, а будзе 
ўсё так, як у маіх жартах. Ні ўзад ні ўперад. Зраблю ўсё 
па-радзівілаўску — скажуць, што хачу паддабрыцца да 
яго, а прыму яго сціпла, то будуць лямантаваць, што я 
скупы... і нарэшце, я ні за сябе, ні за сваіх людзей не па-
ручуся, што яны не ўтвараць нейкую фінфу і не паднясуць 
пад нос якісьці выкрутас. Ляпне хтосьці неасцярожнае 
слова — а той прыме на свой кошт... на злодзеі шапка га-
рыць. I з вялікай дружбы тут жа гатова ўзгарэцца вялікая 
антыпатыя. 

Ваявода яшчэ нешта жвава даводзіў генералу, калі з 
суседняй залы павольна выйшла пані, сярэдняга росту, 
даволі тоўстая, не такая ўжо маладая, зусім непрыгожая, 
бо твар яе нагадваў мужчынскі, над верхняй вуснай чар-
неў нейкі нараст; апранута яна была ў белую сукенку, без 
чапца, у руцэ трымала залатую табакерку. 

Гэта была сястра князя, пані Мараўская, жонка гене-
рала, літоўскага пісара Мараўскага, які і вёў у гэты час 
размову з князем. Пачуўшы яе крокі, князь узняў цяжкія 
павекі. 

— Ну вось! Цяпер і яна будзе мне назаляць гэтым 
прыёмам ягамосці караля. Няўжо вам так хочацца бачыць 
яго ў Нясвіжы? 

— Нам то не, — адказала нізкім, нібы мужчынскім 
голасам, пані Мараўская, — але мы хочам, каб ён убачыў 
Нясвіж і адчуў, што такое літоўскія Радзівілы. 

— I за гэта нам трэба будзе цалаваць яму рукі, — рэзка 
адказаў князь і плюнуў. 

Цяжкі ўздых Непты перапыніў толькі што распачатую 
размову. Ваявода прыклаў палец да вуснаў... 

— Чуеш, асінжка, як яна цяжка дыхае? — прашаптаў 
ён, звяртаючыся да сястры. 

— Што тут дзіўнага! — пагардліва адказала Мараў-
ская. — Ты ж бачыш, у якім яна стане. 
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Князь паморшчыўся, пачуўшы такі адказ, перастаў 
звяртаць увагу на госцю і неспакойным паглядам сачыў 
за кожным рухам Непты, якой і сапраўды нешта незда-
ровілася. 

Счакаўшы крыху, пані панюхала табаку і загаварыла 
ўстрывожаным голасам: 

— Ты кажаш, пане браце, што я таксама прыйшла на-
стойваць на тым, каб прыняць караля ў Нясвіжы. Але нам 
трэба пастаяць за гонар нашага роду, нічога не паробіш. 
Пайшлі ж на гэта Яблонскія, Агінскія таксама, як жа нам 
не пайсці? 

— Так-то яно так, — згадзіўся ваявода. — Можна па-
зычыць і ў Гарбачэўскага, і ў Талочкі, ды і ў самога князя-
ваяводы не пуста ў кішэнях, але ж тут дамешваецца іншае. 
Мы адзін аднаго не любім, і абодва пра тое ведаем, давя-
дзецца хлусіць дзеля палітэсу, а мяне гэта проста ду-
шыць... і альбо я, альбо нехта з нашых вымкне з недарэч-
ным словам — і заварыць кашу! Кароль ва ўсім будзе 
шукаць намёкаў, а мы, хоць незнарок, ды падпусцім яму 
нейкую шпільку. Я ўжо генералу казаў пра гэта. З вялікай 
пашаны можа вырасці многа большая злосць. 

Князь абхапіў галаву рукамі. 
— Мы будзем вымушаны ўслаўляць у ім ягелонскую 

кроў, хаця хто ведае, якая яна там, у ягоных жылах. 
Мараўская сумелася: 
— Супакойся! Хопіць табе, ён усё ж кароль... або не 

трэба было яго каранаваць, або цяпер давядзецца кланяцца 
яму. Што б там ні было, а віленскі ваявода мусіць прыві-
таць караля на мяжы свайго княства. А потым што? Не 
запрасіць завітаць да сябе ў госці? 

— Так, так, але ж каб ён толькі бацвіннем пачаставаў-
ся і на гэтым усё скончылася, — бубнеў князь, якому зноў 
ударыла кроў у галаву. — Ён жа мне ўвесь замак паставіць 
з ног на галаву. Давядзецца рабіць яму шмат прэзентаў, 
паказваць усё, пачынаючы ад псярні і канчаючы балетам... 
паліць феерверкі, смажыць баранову печань, рыхтаваць 
флатылію ў Альбе, сцягваць палкі, везці мядзведзяў, склі-
каць усю шляхту з ваколіц на дзвесце міль, карміць яе і 
коней. А тут яшчэ з Нептай клопат, не будзе нагляду за ёй, 
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шчаняты перадохнуць, няшчасныя стварэнні, і яна сама 
пойдзе за імі. А на ёй згасне ўвесь род! 

Мараўская разрагаталася. 
— Карацей кажучы, — уставіла яна, — гэта Непта — 

перашкода ўсяму, яна ў вас у большай ласцы, чым... 
Ваявода не даў ёй скончыць. 
— Чым многія людзі, — жвава дадаў ён. — Гэта так. 

Ты ж, асінжка, павінна ведаць, што мяне ніхто не любіў, 
акрамя Непты. 

— Кінь ты гаварыць абы-што! — з абурэннем спыніла 
яго пані. 

— Але ж гэта праўда, — працягваў ваявода, — бо толь-
кі Непта любіла мяне і ніколі не патрабавала ад мяне ні 
закладаў, ні завяшчанняў, ні пажыццёвага пенсіёну... ёй 
хапала касцей з талеркі. 

Мараўскі стаяў насупраць князя і пазіраў то на яго, то 
на жонку. А ваявода тым часам нешта гаварыў сам сабе 
пад нос, мармытаў усё цішэй і цішэй і скончыў шэптам, 
які патануў у кальтэшалі. 

Пані спакойна нюхала табаку, князь выцер вусы і зноў 
загаварыў: 

— Я ведаю, што вы ўсё роўна паставіце на сваім. Вы 
заўжды бераце верх, а я павінен слухацца ўсіх, пачына-
ючы ад Бернатовіча і ксяндза Кантэнбрымка аж да князя 
краўчага і васпані дабрадзейкі. Тады трэба загадзя паслаць 
некалькі вазоў у лес па венікі, таму што пасля тых гасцей 
давядзецца паўгода вывозіць смецце. Васпані трэба па-
думаць пра фрэйлін, бо наш двор без пардону. Прыедзе 
ксёндз Нарушэвіч, а ён дужа ласы да стараватых баб, а то 
і да маладых — ніводнай не абміне... 

— Не блазнуй! — раззлавалася Мараўская. 
— Самі ўбачыце, — гнуў сваё нястомны на шутка-

ванне князь, — убачыце, тут не трэба быць прарокам. З 
гэтай вялікай дружбы станецца звада, потым будзе плач 
і скрыгат зубоў... Нейкі выкрутас павінен быць, і нішто 
не дапаможа... хто яго выкіне, я не ведаю, але мне ўжо 
загадзя давядзецца падстаўляць свой лоб, гэта ўжо як Бог 
свят... Усселі вы на мяне, усе на аднаго, а я мушу быць 
паслухмяным. Хоць круць-верць, хоць верць-круць, усё 
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роўна: зробіш па-радзівілаўску — наплодзіш лісліўцаў і 
нахлебнікаў, калі ім будзе і гэтага мала, яны закрычаць, 
што мы падбухторшчыкі і змоўшчыкі... Што ж, хай будзе 
па-вашаму! 

Ваявода мог бы яшчэ доўга гнуць сваё, але тут якраз 
заварушылася Непта; яна голасна пазяхнула, пацягнулася, 
устала, пацерлася аб калені гаспадара і лізнула ягоную 
апушчаную долу руку. Ваявода нахіліўся да псіны і пачаў 
ласкава размаўляць з ёй. Непта, нібы разумеючы яго, заві-
ляла хвастом, пазіраючы ў вочы гаспадару. Здавалася, што 
псіна хоча гаўкнуць, але яна толькі пазяхнула. 

Муж і жонка Мараўскія глядзелі на гэтую пяшчоту 
князя да сабакі з жалем і нават з раздражненнем. А князь, 
здавалася, забыўся пра іх, затрос званочкам, клічучы слу-
гу. Прыбег хлопец, які вартаваў каля дзвярэй. На яго 
абрынулася бура княскага гневу за тое, што забыўся свое-
часова падаць Непце свежай вады. 

Мараўская крыху паназірала за князем, потым падала 
знак мужу і ўстала. 

— Значыць, справа вырашана, — сказала яна, паню-
хаўшы табаку. — Кароль будзе ў Нясвіжы, а ты паедзеш 
на памежжа, каб запрасіць яго. I трэба зараз жа думаць, як 
будзем прымаць яго. 

— I пра фінфу не забудзьцеся, — ціха прашаптаў вая-
вода. 

Але Мараўская зрабіла выгляд, што не пачула: 
— Трэба пачынаць рыхтавацца! Калі я не памыляю-

ся, візіт караля прыпадзе ці не на сярэдзіну верасня. У 
нас яшчэ ёсць на ўсё шэсць-сем тыдняў. Самы час пару-
піцца... 

— Парупімся! — з горыччу ўздыхнуў князь. — Хай 
заўтра ўранку да мяне прыйдзе Бернатовіч, а я тым часам 
дадумаюся да чаго-небудзь... Узяўся за гуж, не кажы, што 
нядуж... раз ужо выпала быць Радзівілам... Агінскі капаў 
каналы — а я з-за яго пакутуй! 
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* * * 

Была раніца. Кароль хадзіў па кабінеце, а генерал 
Камажэўскі стаяў збоку, абапёршыся на столік, і чакаў, 
пакуль яго вялікасць загаворыць. На твары Панятоўскага, 
яшчэ прыгожым, але стомленым і задуменным, свяціўся 
рэдкі для яго прамень унутранага спакою... Ён мераў па-
кой крокамі, часам спыняўся, дакранаўся белай прыгожай 
рукой да свайго паголенага падбародка, думаў, потым, за-
даволены, з усмешкай на твары зноў крочыў і раздумваў. 
Камажэўскі зводдаль пазіраў на яго з выразам пачцівасці, 
быццам ён быў адным з тых нямногіх людзей, якія верылі 
ў караля... 

Маўчанне панавала некалькі хвілін. 
— Ведаеш, мой генерал, — нарэшце загаварыў кароль, 

спыніўшыся насупраць Камажэўскага, — зараз якраз самая 
пара, як я і казаў табе, каб сцерці ўсе сляды даўніх звад, 
непаразуменняў, падзелаў на розныя лагеры, і працаваць 
дзеля яднання. Згуртаваць усіх каля трона — найпершая 
наша задача... калі ж не ўдасца пазбыцца ад незадаволе-
ных, то трэба хаця б зрабіць так, каб іх было меней... 

Ён хвіліну памаўчаў. 
— А што ты думаеш наконт таго, — дадаў ён, — каб 

зараз нам пастарацца прылучыць літоўскіх Радзівілаў? 
Яны — не самыя вялікія галовы, людзі гарачыя, нераз-
важлівыя, але так ужо склалася, што яны прадстаўляюць 
свой край, Літву, маюць там вялікі ўплыў, не трэба забы-
вацца і на тое, чым яны хваляцца — на грошы.... З Панам 
Каханку ў мяне цяпер адносіны ні добрыя, ні благія... 
А што, калі нам паспрабаваць... наладзіць сувязь... і хіба 
не прыйшліся б дарэчы адведзіны ў Нясвіж, ці не дапа-
маглі б яны ў гэтым? Як табе здаецца? 

Камажэўскі ўсміхнуўся. 
— Найяснейшы пане, — адказаў ён з пачцівасцю ста-

рога слугі, — хіба ж я мог бы прыдумаць нешта іншае 
і лепшае, чым ваша каралеўская мосць? Гэта залатая 
думка... Як бы там ні было, а Радзівілы захавалі ў Літве 
той уплыў, які іх род меў там спакон веку... а збліжэнне 
з ягелонскай дынастыяй яшчэ павялічыла б яго... Для іх 
многа значыць тое, што Барбара была на троне... А цяпер 
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Пане Каханку самы ўплывовы з іх, бо самы багаты, хоць 
зрэшты... 

Па вуснах караля слізганула ўсмешка. 
— Што ты думаеш наконт візіту ў Нясвіж? — спы-

таў ён. 
— Паўтараю вашай каралеўскай мосці, — прамовіў ге-

нерал, — залатая думка, але не трэба занадта абнадзейваць 
сябе, бо для вас, найяснейшы пане, зрабіць гэта будзе не 
проста... З Радзівілам трэба піць... 

— Ну, нейкі там кілішак! За шчасце роду... — прамовіў 
кароль. — Гэта я змагу, хай сабе давядзецца і пахварэць... 
Калі дыктуе палітыка, то праглынеш і тое, што табе не да 
смаку. 

— Кілішак! — усклікнуў Камажэўскі. — Ваша кара-
леўская мосць думае, што там п'юць кілішкамі? 

Панятоўскі ўнурыў галаву ў плечы. 
— Ну, тады хіба што ты выручыш мяне, — усміхнуўся 

кароль. — Але спачатку скажы, як бы так зрабіць, каб мы 
маглі ўсё ж пабываць і напіцца ў Нясвіжы? 

Камажэўскі задумаўся. 
— Трэба зрабіць намёк з дапамогай кагосьці старон-

няга, — сказаў ён, крыху памаўчаўшы. — Вам, найяснейшы 
пане, самому напрошвацца не след; мяне добра ведаюць 
як адданага слугу вашай каралеўскай мосці; лепей мы 
пашлём якога нейтральнага чалавека да генерала Мараў-
скага. А ён і ягоная жонка ўвядуць гэтую думку ў вушы 
ваяводу. Нідзе не дзенецца, запросіць. 

— Згодзен, — прамовіў кароль, паступова астываючы 
па меры таго, як у думках узважыў усе наступствы таго, 
на што намерыўся. — Згодзен. Цяперашняя палітыка можа 
змусіць нас зрабіць гэты крок, хаця, мой Камажэсю, з 
майго боку гэта будзе вялікая ахвяра. З Радзівілам варта 
быць вельмі асцярожным, трэба ўмець падладзіцца пад 
яго. Такое лёгка зрабіць з разумным ворагам, а не з гэтым 
непрадказальным Пане Каханку! Я, кароль, у параўнанні з 
ім — драбяза. Што я магу даць яму, апрача ордэна, які ён 
ужо мае, чым я змагу аддзячыць яму за гасціннасць, за ягоны 
шыкоўны прыём, які будзе каштаваць яму болей, чым мне? 

— О! Радзівіл зладзіць яго выдатна, аб гэтым можаце 
не клапаціцца, — перапыніў караля Камажэўскі. — Для яго 
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такі прыём можа каштаваць не адну тысячу, гэта відавоч-
на, але яго стане і на тое. 

— Калі толькі не надарыцца нейкай недарэчнасці, — 
разважаў кароль. — Ён дужа ганарысты... я нават пабой-
ваюся яго. 

— Яны там павінны паставіць некага для кантролю, — 
супакоіў яго генерал. — Але спачатку ваша каралеўская 
мосць павінна выказаць сваю волю. 

— Я спачатку параюся пра ўсё гэта з Хрэптовічам і 
Плятэрам, — адказаў Панятоўскі. — А ты, мой генерале, з 
свайго боку, я прашу цябе аб гэтым, здалёку выведай, не 
выдаючы сябе, як і што, каб не давялося нам адступіцца 
ад нашых намераў. 

Камажэўскі схіліўся ў паклоне. 
— Мне здаецца, — ціха прамовіў ён, — што ўсё нам 

удасца, і з гэтага будзе толк, але мне загадзя шкада вашай 
каралеўскай мосці... для вас гэта будзе цяжкая ахвяра. 

— I я таксама прадчуваю, — уздыхнуў кароль, — 
але ж, згадзіся, за мір і еднасць ніякая плата не будзе за-
надта дарагой. Цяпер якраз спрыяльны час для таго, каб 
займець сабе ў падтрымку моцных прыхільнікаў, мы мо-
жам і павінны гэта зрабіць... а там хай будзе, што будзе! 

Кароль хвілінку падумаў і шапнуў, прыклаўшы палец 
да вуснаў: 

— Ты хаця толькі не выдай майго сакрэту. Усё гэта 
павінна стацца не па маёй волі, а... як бы само сабой. 
Гэтага павінен захацець сам ваявода. Мы будзем аглядаць 
каналы, даплывём аж да Пінска. 

— Маршрут яшчэ канчаткова не вызначаны, часу ў 
нас хапае, хаця ў Нясвіжы мы некалькі дзён і страцім. 
Князь захоча патрактаваць нас усім, што мае, — будзем і 
страляць, і плаваць, і музыку слухаць. 

— Абы толькі на тым усё і скончылася! — уздыхнуў 
кароль, — Ды каб яшчэ не гэты брыдотны кілішак! 

Камажэўскі таксама ўздыхнуў. 
— Я нічога не магу сказаць супраць, — прашаптаў 

ён, — але ў тым ёсць і свая выгода. Многія рэчы на пад-
пітку можна дараваць і вытлумачыць. Гэтак, як у імгле ўсё 
выглядае няясна, а часам трэба, каб так і было. 

Кароль у думках быў ужо ў іншым месцы. 
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— Калі мы залучым на свой бок Радзівіла, — разважаў 
ён, — то ў нас будзе добры выбар паслоў на сейм — такіх, 
якіх трэба, каб мы маглі прымаць важныя для трона пра-
пановы. Разумееш, я думаю не пра цяперашні сейм, а пра 
будучы, пра ўсе наступныя сеймы. У мяне занадта многа 
яўных і стоеных непрыхільнікаў. Таму якраз цяпер самая 
пара паклапаціцца пра яднанне і прымірэнне. Я спадзяюся 
на Браніцкага, з Радзівіламі ў нас усё добра, але патрэбна 
ўмацаваць дружбу, падтрымаць іх, мець іх за сваіх пры-
хільнікаў. Пане Каханку, як ні круці, уладарны. Я не дужа 
высока стаўлю ягоныя здольнасці, бо ён не ўмее іх вы-
явіць, іграе роль блазна, але ў яго хапае хітрасці. 

— Як для мяне ён — загадка, — прызнаўся Камажэў-
скі, — бо ён, нягледзячы на розныя выбрыкі, чалавек вялі-
кага розуму. 

— А мне здаецца, калі абысціся з ім ласкава, то можна 
схіліць яго на наш бок. Але ты разумееш, што я не магу 
сам угаворваць яго, — тлумачыў кароль, — гэта ён павінен 
мяне запрасіць, а я рады буду, калі так і станецца. 

Пасля нядоўгай размовы з Камажэўскім кароль выйшаў 
з кабінета і ўбачыў сярод прыдворных, якія штодня пры-
ходзілі яму пакланіцца і даведацца, ці няма якіх-небудзь 
загадаў, кашталяна Плятэра. Кашталян — адзін з тых, хто 
павінен быў суправаджаць караля ў падарожжы, такі самы 
неабходны, як і ксёндз Нарушэвіч. Усе ведалі, што Плятэр 
вёў дзённік свайго жыцця і дзейнасці. Ветлівы, спрытны, 
не такі ўжо занядбаны, але і не з самых першых асоб, Пля-
тэр быў адным з самых спрактыкаваных прыдворных, які 
заўсёды адчуваў, адкуль дзьме вецер, умеў прыстасавацца 
да любых абставін. Плыць супраць плыні і нарывацца 
на непрыемнасці ён не любіў. Кароль заўважыў па твары 
Плятэра, што той хоча паведаміць яму нешта важнае. У 
кашталяна былі добрыя адносіны з пасламі. Таму кароль 
хітрым манеўрам наблізіўся да яго. 

— Найяснейшы пане, — прашаптаў Плятэр, — мы па-
едзем з Белавежы да каналаў, потым па самім канале, 
частку шляху праплывём, а далей зноў пасуху. Аднак усё 
гэтае падарожжа можна назваць гідраграфічным, а раз так, 
то нельга забыцца пра адну рэч. 

— Якую? — запытаў кароль. 
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— Увесь свет ведае, што віленскі ваявода накапаў у 
Альбе каналаў і сажалак для таго, каб трымаць там флот 
і ладзіць марскія баі, — дакладваў кашталян. — Аглядаць 
Мухавецкі канал і не паглядзець на флатылію Радзіві-
ла — што пра гэта падумае свет? 

Кароль падзівіўся такім разважанням і замест адказу 
спытаў: 

— Ты не бачыўся сёння з генералам Камажэўскім? 
— Ні сёння, ні ўчора, — адказаў Плятэр. 
— Адкуль жа ты ведаеш пра Альбу і Радзівілаўскую 

флатылію? 
— Гэта думка, прызнаюся вам, не мая, — патлумачыў 

кашталян, — я чуў яе ад многіх сяброў князя-ваяводы. 
Ён сказаў гэта і ўважліва паглядзеў у вочы яго кара-

леўскай мосці. Кароль раптам стаў халодным і задумен-
ным. Запанавала маўчанне. Плятэр чакаў. 

— Ты ж разумееш, што я не маю запрашэння ад Ра-
дзівіла, — сказаў ён урэшце. 

— Само сабой, але ці дазволіць ваша каралеўская 
мосць запрасіць сябе? — спытаў кашталян. 

— А што, табе даручана пра гэта разведаць? 
— Не, але на ўсякі выпадак я быў бы рады ведаць пра 

намеры вашай каралеўскай мосці. 
Кароль хвіліну падумаў. 
— З аднаго боку ўсё, што збліжае і яднае, добра і 

пажадана, — разважаў ён услых, — а з другога — надта ж 
ужо спакуслівая і слізкая гэта справа... тут нават кожны 
крок, кожнае слова патрэбна добра ўзважыць і прадба-
чыць непрадказальнае, каб усё ішло на карысць, а не на 
шкоду... 

— Пра гэта павінны клапаціцца вашы прыдворныя, — 
заўважыў Плятэр. 

Тут падышлі іншыя людзі і не далі ім прадоўжыць раз-
мову, але кароль поглядам выказаў згоду з кашталянам. 

На нарадзе Камажэўскага з некалькімі набліжанымі да 
караля прыдворнымі і родзічамі гэтая думка была ўспры-
нята з вялікай цікавасцю. Усе былі за тое, каб адбылося 
збліжэнне ваяводы і ягонага роду з каралём, хаця ўспамін 
пра добрасардэчныя адносіны з Браніцкім і Патоцкім, якія 
потым змяніліся зацятай нянавісцю, маглі б і насцярожыць 
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Панятоўскага. Але вопыт мала каго навучае, а тут яшчэ і 
своеасаблівы характар чалавека спрыяў таму. Яму не па-
трабавалася нічога болей, апрача хоць маленькай ухвалы. 

Аднак кароль бачыў далей, чым здавалася; ён усё ж па-
бойваўся, каб хто-небудзь з акружэння ваяводы ці з ягонай 
радні не аказаўся ўзлаваным, не паспрабаваў абразіць яго-
ную каралеўскую годнасць ці зрабіць нейкую іншую пры-
красць. Ён ведаў, як высока цанілі Радзівілы сваю кроў, 
род і чым быў для іх ён, яшчэ нядаўна літоўскі стольнік; 
ім, якія не прызнавалі за Чартарыйскімі іх паходжання ад 
Ягелонаў. 

А тым часам ледзь чутна прамоўленая думка, засела 
ўжо ў многіх галовах і атрымала падтрымку — усе зна-
ходзілі яе шчаслівай, натуральнай, некаторыя лічылі, што 
абмінуць Нясвіж было б абразай для княскага роду. А 
ўсё ж кароль не мог прынізіць сваю годнасць і сам на-
прасіцца да Радзівіла. 

Станіслаў Аўгуст, пані Кракоўская, прымас — усе 
хацелі туды паехаць, толькі адзін кароль пабойваўся, каб 
пры ўсіх абавязковых хвалах і гасціннасці, не здарылася 
чаго непрадказальнага. Так лёгка было ўсяго адным сло-
вам абудзіць непрыемныя ўспаміны! 

Праз пару дзён усе ўжо ўголас казалі пра тое, што ка-
роль хоча абавязкова наведаць Радзівіла, калі толькі князь 
не прамарудзіць запрасіць яго, і што было б пажадана, 
каб пры гэтым было зроблена ўсё для бяспекі караля і 
ягонай світы ў Літве, дзе можна чакаць непрыемнасцей 
ад непрыхільнага да караля Тызенгаўза. З абодвух бакоў 
пачаліся перагаворы аб гэтым. 

* * * 

У віленскага князя-ваяводы сапраўды былі перапісаны 
ўсе прыдворныя, вызначана іх колькасць, але фантазія гас-
падара часам усё мяняла. Мала хто пакідаў яго, затое за год 
многа людзей прыбаўлялася. Адыходзілі толькі тыя, каму 
давалася вёска ў пажыццёвае карыстанне, утрыманне за 
кошт гаспадара; на іх месцы з'яўляліся новыя кандыдаты 
і займалі вольныя сінекуры*, памнажаючы і так значныя 
шэрагі дармаедаў. Прылічалі да ліку двара і прыдворных 
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нават тых, хто выбіраўся ў Нясвіж два разы на год, каб 
атрымаць вызначаныя пенсіёны і напомніць пра сябе яго 
мосці князю. Многіх са сваіх прыдворных князь увогуле 
не ведаў. Апрача таго, трапляліся і такія, што прыбывалі 
з лістамі ад сямейнікаў і прыяцеляў, ім загадвалі чакаць 
адказу, потым пра іх забываліся, а яны не надакучвалі 
просьбай адказаць, часам па году сядзелі ў Нясвіжы, елі, 
пілі, ездзілі на паляванне, пры іх карміліся слугі і коні. 

Пры двары князя было дужа людна, амаль нікога не 
каралі, давалася многа свабоды, ежа панская, а таму ўсім 
у Нясвіжы добра пачувалася. Тут аціралася і бедная шлях-
та, пасланая сябрамі князя, яна з'язджалася нават здалёку, 
і той, хто здолеў спадабацца, успасці князю на вока, мог 
наперад разлічваць на добрую будучыню. 

Хаця ў князя была добрая памяць, але сваіх драбней-
шых прыдворных і каморнічых ён зболыпага ведаў толькі 
з твару. 

Сярод такіх менш вядомых дваран, якія многа гадоў 
аддана служылі князю, быў у той час і Севярын Шарэйка. 
Хто рэкамендаваў яго князю, ужо не памяталі. Паходзіў 
ён з ліцвінаў, умеў выразна і прыгожа пісаць, знаўся на 
лаціне, а таму яго спачатку ўзялі ў канцылярыю для пі-
сання лістоў, якія выходзілі адтуль. Невядома, якім чынам 
Шарэйка пазней вызваліўся ад сядзення за сталом і пера-
стаў грызці пяро, якое ад такога абыходжання часта зусім 
не было патрэбы вастрыць, і пачаў выконваць абавязкі 
бібліятэкара, хаця ў Нясвіжы ў той час мала хто цікавіўся 
кніжкамі. Многа іх было параспіхана па розных кутках 
замка; адзін пакой нават сапраўды называўся бібліятэкай, 
але ў яго ніхто ніколі не зазіраў. На паліцах было больш 
за ўсё такіх кніг, якія падносілі ці прысылалі самі аўтары. 
Са старых часоў ад княгінь засталіся французскія кнігі, 
пасля князя Альберціна* і пасля Сіроткі — багаслоўскія 
лацінскія трактаты, а з яшчэ даўнейшых часоў — Бібліі і 
тэалагічныя манаграфіі, выдадзеныя за кошт аўтараў. Усё 
гэта пакрывалася пылам; калі каму хацелася, выпадкова 
зайшоўшы, узяць нешта падпаху, ніхто гэтаму не чыніў 
перашкоды. У архіве, дзе з даўных-давён захоўваліся акты 
і дыпломы, якія адносіліся да часоў Вялікага Княства 
Літоўскага, было больш парадку і строгасці. Радзівілы 
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ганарыліся сваім спадчынным канцлерствам, але што да 
кніг, то яны мала іх цікавілі. Іх больш было ў Оліце, чым 
у Нясвіжы. 

Шарэйка быў хлопец цікаўны, ён вельмі любіў корпац-
ца ў кніжках, што ў тыя часы было рэдкасцю для свецкага 
чалавека. Невысокі ростам, кучаравы, ён не пражыў яшчэ 
і трыццаці гадоў, а пачаў ужо лысець, насіў пукатыя аку-
ляры ў чорнай аправе. Твар у яго быў круглаваты, дроб-
ных рысаў. Апранаўся ён заўжды сціпла, мала гаварыў, 
хаця і быў рухавы. З-за таго, што кнігі нібыта трэба было 
спарадкаваць і перапісаць, ён ужо два гады сядзеў у біб-
ліятэцы, уладкаваўшыся незалежна ад усіх і дужа выгадна 
для сябе. 

Тут яму ніхто не забараняў гаспадарыць. Да так званай 
бібліятэкі, якая не апальвалася, прымыкаў пакой з печчу, у 
якім Шарэйка паставіў каля акна крэсла і сядзеў як у бога 
за плячыма, рабіў, што хацеў, а то і нічога не рабіў, калі 
не меў ахвоты. Рэгулярна хадзіў да маршалкоўскага стала, 
моўчкі еў, прыслухоўваўся да размоў, ні з кім не меў ні-
якіх спраў, а таму на яго звярталі мала ўвагі. 

Больш вольнага жыцця нельга сабе ўявіць, бо гэты 
імправізаваны бібліятэкар не меў іншых абавязкаў, акрамя 
хіба аднаго: адбіваць паклоны старэйшым прыдворным, з 
якімі ён сустракаўся на панадворку. Рэдка бывала, каб не-
хта захацеў пачытаць кніжку або зайшоў у бібліятэку. Ад-
нойчы завітаў туды пан Матусевіч, потым прыходзіў пан 
Міхал Залескі, а паколькі статуты, пастановы, volumina 
legum — кнігі для чытання — ляжалі ў канцылярыі і былі 
ў штодзённым ужытку, то ў бібліятэку, аб існаванні якой 
мала хто ведаў, ніхто не зазіраў. 

Пагэтаму Шарэйка мог без перашкод чытаць і пера-
чытваць тое, што яму хацелася, а ён быў ненасытны ў 
чытанні і гадзінамі сядзеў над кніжкамі. Але ў яго быў 
дапытлівы і жвавы розум, таму ён у вольны час аціраў-
ся пры двары, прыслухоўваўся, назіраў — і лепей ведаў 
тутэйшую публіку, яе інтарэсы, чым тыя, хто па абавязку 
павінен быў тут кіраваць. Ён быў чалавекам асаблівым ва 
ўсіх адносінах. Пра сябе казаў, што ён бяздомны сірата, 
праўда, ёсць недзе далёкая радня, але яна ім не цікавіцца. 
Было вядома, што ён пачаў з таго, што са школы паступіў 
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у семінарыю, але потым зразумеў, што не адчувае цягі да 
святарскай дзейнасці, зняў семінарскую апранаху і невядо-
ма па чыёй пратэкцыі трапіў да князя. 

Затым, як ужо ўпаміналася, ён дужа спрытна выбавіўся 
з канцылярыі на поўную свабоду, і скарыстоўваў яе, кор-
паючыся ў кнігах. З людзьмі трымаўся на пэўнай адлег-
ласці, болей маўчаў, чым гаварыў, хаця ўвогуле размоў 
не цураўся і ўмеў, калі яму трэба было, так добра зрабіць 
выведы і вызнаць усё, што хацелася, што перад ім адкры-
валіся любыя таямніцы. 

Старэйшым ён кланяўся, здымаў шапку, выказваў 
паслушэнства, ствараў добрае ўражанне пра сябе, але 
ні з кім блізка не сыходзіўся, не імкнуўся быць на лю-
дзях. Затое з бяднейшымі чыноўнікамі ён ахвотна гутарыў, 
спачуваў ім, калі яны жаліліся на прыцясненні, на якія 
яны прывыклі скардзіцца — калі справядліва, а калі і не. 
Кожны такі гаротнік знаходзіў у яго паразуменне. Шарэй-
ка не толькі спачуваў ім, але часам даваў зразумець, што 
непрыхільна ставіцца да багатых магнатаў. Ён не ўмеш-
ваўся ў чужыя справы, толькі даваў парады, накіроўваў, 
цікавіўся далейшым лёсам, але яго асабліва радавала, калі 
можна было падстроіць камусьці з высокіх асоб якую-не-
будзь непрыемнасць. Чым вышэй ён у гэтым сягаў, тым 
болей радаваўся. Тады ён паціраў рукі ад задавальнення, а 
ягоныя вочы свяціліся радасцю. 

Якраз таму, што Шарэйка заводзіў сабе сябрукоў сярод 
бяднейшых, якія выведвалі і даносілі яму, дзе можна чым 
пажывіцца, ён многа ведаў. 

Так да цікаўнага Шарэйкі дайшла вестка ад прыдвор-
ных, якія падслухоўвалі пад дзвярыма, пра тое, што яго 
вялікасць кароль неўзабаве можа аказацца ў Нясвіжы і 
што яму тут рыхтуюць урачысты прыём. 

Ягоныя вочы аж засмяяліся ад такой навіны; ён заду-
маўся і нетаропка пайшоў у бібліятэку. Ішоў ён у глыбокім 
задуменні, такім, што можна было зразумець: ён намерыў-
ся нешта зрабіць і так заглыбіўся ў сябе, што толькі на 
твары можна было заўважыць сляды хвалявання і нейкай 
зласлівай радасці. Ні для каго не было таямніцай, што 
Шарэйка ненавідзеў караля, гэтак жа, як і ягонае акружэн-
не, не лепей ён адносіўся і да ўсяго роду князя, ды, бадай 
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што, і да яго самога. Чым ніжэй ён мусіў ім кланяцца, тым 
болей ненавідзеў. Неаднойчы ён радаваўся, калі князю ў 
нечым не шанцавала. 

Затое Шарэйка горача падтрымліваў бяднейшую шлях-
ту і нават сялян, якіх у тыя часы ніхто не прызнаваў за 
боскія стварэнні, увогуле ўсіх, хто быў бедным і прыгне-
чаным. 

Часцей за ўсё з ягоных вуснаў у бібліятэчнай цішыні 
зляталі словы "тыран" і "тыранія". Там, на адзіноце, ён 
часам пагрозліва ўзнімаў угору кулак, злосна крывіў вус-
ны, і здавалася, што ён пагражае ўсяму свету. 

Ён быў на сёмым небе, калі надаралася высмеяць 
некага з радавітых або падбухторыць каго на недарэчны 
ўчынак. Рабіў ён гэта знешне добразычліва, нібы нявінна, 
мімаходзь. Сам ён не ўвязваўся ў барацьбу, і хаця смяяўся 
з розных загадаў, але акуратна выконваў іх. 

Вось з такой знешняй добразычлівасцю ён усюды, дзе 
толькі мог, падбухторваў іншых, а потым ціхенька пасмей-
ваўся. 

У той дзень, калі вестка пра візіт караля ў Нясвіж па-
чала расцякацца між прыдворнымі, Шарэйка, натупаўшы-
ся за дзень па бібліятэцы, надвячоркам крадком пайшоў 
да стайняў. 

Князь не быў заядлым коннікам — год ад году ён таўс-
цеў, меў слабы зрок, але ездзіць конна любіў, мог, сеўшы 
на каня, няблага гарцаваць. У радзівілаўскіх стайнях былі 
звычайныя цяглавыя коні самых розных масцей: була-
на-жоўтыя, белыя, у яблыкі і іншыя; верхавыя ўсходняй 
крыві, прыгожыя іспанскія коні — у той час іх вельмі 
любілі заводзіць, хаця яны былі цяжкаватымі, а галовамі 
нагадвалі бараноў. Там стаяла столькі коней прыдворных, 
службоўцаў, казакаў, баяраў ды і гаспадаровых, што на-
гляд за імі быў даручаны аж тром канюшым: Бажэнцка-
му, Камінскаму і Шабанскаму. Але акрамя іх было яшчэ 
некалькі наглядчыкаў за канюшнямі, памяшканнямі для 
карэт і іншых павозак; а аброчных і рэестравых слуг, роз-
най чэлядзі было безліч. 

Рэестравым сакратаром Бажэнцкага быў ужо колькі 
гадоў малады шляхціц, бледны, нявідны, сярэдняга росту, 
худы. Пра яго было вядома толькі тое, што ён паходзіў 
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аднекуль з-пад Кіева. У ягонай гаворцы адчувалася нешта 
русінскае. Яго мала хто ведаў, і ён сам мала з кім тавары-
шаваў. Толькі Шарэйка, які імкнуўся пазнаёміцца з кож-
ным новым чалавекам і распытаць яго, спазнаўся з хлоп-
цам, разгаварыўся з ім, даведаўся, што той бедны, і пачаў 
з ім час ад часу сустракацца. Што найбольш зацікавіла 
Шарэйку, дык гэта прозвішча шляхціца — Панятоўскі. 

Праўда, усе называлі яго або Русінам, або Піліпам, 
такое ў яго было імя. I толькі Шарэйка добра запамятаў 
ягонае прозвішча. 

Гэты самы пан Піліп пры двары нічым не вызначыў-
ся, згубіўся сярод многіх такіх самых, як ён. Прыслужваў 
Бажэнцкаму, які лічыў сябе вялікім панам і з ахвотай ска-
рыстоўваў паслугі свайго чыноўніка, не забываўся пра ся-
бе — трымаў двух коней, хаця меў права толькі на аднаго, 
але не зважаў на гэта. Бажэнцкі паляпваў хлопца па плячы, 
абяцаў павялічыць плату, а аднойчы ўзнагародзіў грашыма. 

Час ад часу Шарэйка праведваў яго і не выпускаў з 
поля зроку. 

У русіна над стайнямі было жытло — два крыху ні-
зенькія, але ўвогуле прыстойныя пакойчыкі. У іх заўсёды 
пахла скурай, рамянямі, дзёгцем і фарбай, бо ўнізе паднаў-
ляліся старыя павозкі, але ўсё ж там было ўтульна і ціха. 
Толькі беднасць пана пісара вельмі ўжо кідалася ў вочы. 

Там стаяла толькі скрыначка, з якой ён сюды і дастаўся, 
на сцяне вісела бедная збруя, крыху адзежы, ля сцяны — 
ложачак, на якім замест коўдры ляжалі паношаная апанча 
і стары кажушок, над ложкам вісела шабелька ў сталёвых 
ножнах з пацёртай партупеяй, грамнічная свечка пад ікон-
кай і невялічкі крыжык. Такім было ўбранства і багацце 
гаспадара. 

Калі Шарэйка адчыніў дзверы першага пакойчыка, 
Піліп, які сядзеў над рэестрамі з пяром за вухам, ускочыў, 
каб прывітаць яго, яшчэ не ведаючы, хто прыйшоў, бо гос-
ці тут бывалі рэдка. Шарэйку ён заўжды быў рады бачыць 
і прымаў яго з вялікай пашанай як старэйшага па ўзросце 
і вышэйшага па службе. 

— Ну, што тут васпан парабляе? — спытаў ліцвін, 
пасля таго як увайшоў і сеў за стол. — Што ў вас новага? 
Як жывецца? 
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Пан Піліп паціснуў плячыма: 
— Ды што тут казаць! Вось, бачыце, пішу рэестры, 

а больш нічога новага апрача таго, што прыслалі дрэнны 
авёс і можа быць бяда. 

— Э! Які там авёс! — Шарэйка нахіліўся да яго. — А 
што ты скажаш на тое, што кароль Панятоўскі збіраецца 
прыехаць да нас у Нясвіж? 

Піліп здзіўлена глянуў на яго. 
— Не можа быць! — усклікнуў ён. 
— Як гэта не можа быць, калі я табе кажу, — спыніў 

яго Шарэйка. — Хутка кароль будзе тут і на пару дзён за-
станецца ў нас. Вось так! 

Русін задумаўся. 
— А ты ж таксама маеш прозвішча Панятоўскі? 
— А як жа! Сапраўды! — жвава адказаў пісар. — У 

мяне ёсць дакументы аб тым, што я — шляхціц Панятоўскі... 
Ён зірнуў на Шарэйку, а той па сваёй звычцы, калі 

моцна хваляваўся, грыз пазногці. 
— Так! — пачаў Шарэйка, гледзячы на дужа ўзруша-

нага русіна. — Так! I як вы адносіцеся да таго, што кароль 
Панятоўскі прыедзе да нас, га? 

— Ну, каб не страх, то я ведаў бы, што мне ра-
біць, — сказаў пісар больш ціхім голасам. — Нябожчыца 
маці заўжды ўводзіла мне ў вушы, што трэба падавацца 
да караля — не можа таго быць, каб Панятоўскі не дапа-
мог Панятоўскаму; хаця ягамосць кароль і не з Русі, а мы 
здавён аселі каля Дняпра. 

— Ды хіба гэта нешта значыць? — перапыніў яго Ша-
рэйка. — Хіба ты не ведаеш таго, што шляхта, мазуры і 
вялікапаляне спрадвеку натоўпамі перасяляліся на Валынь 
і Русь, дзе болей зямлі, прычым не такой пясчанай, як на 
Мазурах? Вы не іначай з таго самага Панятова, што і ка-
роль. А які ў вас герб? 

Піліп расчырванеўся, паскроб у галаве; у яго зацяло 
голас. 

— Мабыць, цяля, раз ужо ўсе Панятоўскія карыстаюц-
ца ім, — баязліва прашаптаў ён. 

— Смела кажы, што цяля, — смеючыся, падбадзёрыў 
яго Шарэйка. — Табе няма чаго вагацца. Ты шляхціц, ну, а 
ў шляхціцаў Панятоўскіх герб адзін — цяля. 
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Піліп задумаўся... нейкую хвіліну абодва маўчалі; ру-
сін, нібыта ўстрывожаны, пазіраў у дол, а Шарэйка на яго. 

— У вас былі калі-небудзь уладанні? — спытаў ён. 
— Бацькі я не памятаю, — пачаў пісар, — а нябожчыца 

маці казала мне, што ў нас былі дзве вёскі, толькі калі і 
якія, таго не ведаю. Бацька некалі быў на службе, а потым 
на ласкавых хлябах у Любамірскага. 

— У цябе ёсць хоць нейкія паперы? — дапытваўся 
Шарэйка. 

— Вядома, ёсць! — паспешліва ўсклікнуў пісар, да-
стаў з кішэні ключы і пайшоў да скрынкі. 

Ён зняў замок, адчыніў вечка, пакорпаўся на дне і вы-
цягнуў скрутак, які быў яшчэ, напэўна, рукой маці перавя-
заны чорнай стужкай. 

— Дай яго сюды, — папрасіў Шарэйка. — Ты не дужа 
цікаўны. 

— А што мне толку з гэтых цыдулак! — уздыхнуў 
русін. — Мне яны хлеба не дадуць. 

— Хто ведае! — прамармытаў Шарэйка, развязаў скру-
так і пачаў шпарка, з разуменнем справы, узірацца ў зжаў-
целыя дакументы, па чарзе адкладаючы іх убок. 

Былі гэта пераважна выпісы з метрык, шлюбныя кан-
тракты і завяшчанні. Шарэйка ўведаў з іх толькі тое, што 
ў Піліпавага дзеда была арандаваная вёска, што маці пры-
несла бацьку пяць тысяч злотых, знайшоў ён і дату нара-
джэння дзеда. Звестак пра больш даўнія часы ў паперах не 
было, меліся толькі ўказанні на тое, дзе іх можна знайсці. 

Ліцвін паклаў на стол апошні прачытаны дакумент і 
сказаў: 

— А што табе трэба болей апроч таго, што ты — 
шляхціц і Панятоўскі. Гэтага дастаткова, каб звярнуцца да 
караля. 

У бледнага Піліпа спала шэрань з вачэй, ён усміхнуўся. 
— Але з гэтым трэба быць асцярожным, дужа асця-

рожным, — дадаў ліцвін сцішаным голасам. — Каралю, 
вядома ж, будзе не вельмі прыемна, што бедны Панятоўскі 
служыць у Радзівіла на стайні. Яму можа падацца, што 
ваявода сумысля для зачэпкі ўзяў цябе на службу. Усе 
забыліся пра тваё прозвішча, а ты яго цяпер і не згадвай, 
калі хочаш, каб усё было добра. 
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Піліп спачатку схапіўся за галаву, а потым пацалаваў 
Шарэйку. 

— Падкажыце, што мне рабіць? Падкажыце! Прашу 
вас! — усклікнуў ён. — Я сам гэтаму рады не дам. У вас 
добрае сэрца. Скажыце, што мне рабіць? 

Шарэйка задумаўся. 
— Так адразу і не прыдумаеш, як лепш зрабіць, — ціха 

сказаў ён. — Але няма сумнення, што толк будзе, абы толь-
кі дастацца да караля або да каго-небудзь з набліжаных да 
яго асоб. Не можа таго быць, каб кароль не ўладкаваў цябе 
лепей, не паклапаціўся пра цябе, так!.. 

Шарэйка пагразіў пальцам: 
— Толькі ты маўчы! I не надта вытыркайся каму-не-

будзь на вочы, каб пра цябе не ўспомнілі, што ты — Па-
нятоўскі, а то цябе вобмегам адправяць у Налібокі або ў 
Белую. Князь зразумее, што каралю не спадабаецца, калі ён 
знойдзе беднага шляхціца свайго герба на ваяводавай стайні. 
Таму першая справа — silentium — маўчанне! Ані мур-мур! 

Замест адказу Піліп пацалаваў ягоную руку. 
— Будзьце маім апекуном! — усклікнуў ён. — Я зраб-

лю ўсё так, як вы скажаце. 
— Не забудзь яшчэ і пра тое, — дадаў Шарэйка, — каб 

ненарокам каму не прагаварыцца, пра што мы тут раіліся 
і разважалі, бо з гэтага можа быць скандал, я ўпэўнены. 
Табе ад яго нічога не будзе, а я не хачу мець непрыемнас-
цей праз цябе. 

I ён паціснуў руку Панятоўскаму, а той толькі запэўніў, 
што не здрадзіць. 

— Паслухай, — зноў загаварыў ліцвін, — са сваім проз-
вішчам ты пакуль што наперад не вылазь. Называйся 
Піліпам ці Русінам — і толькі. А я табе своечасова скажу, 
дзе, як і калі ты зможаш падысці да караля або да некага 
з ягоных прыдворных і папрасіць дапамогі. Падбяры сабе 
лепшае адзенне, але не надта багатае. 

— Ды ў мяне і няма нічога акрамя святочнага кунту-
ша, пераробленага з бацькавага, а пояс, — о Божа! — мне 
сорамна яго надзяваць, я завязваю яго на жупане, — уз-
дыхнуў Піліп. 

— Лепей апранацца табе і не трэба, — супакоіў яго 
Шарэйка, — бо ты павінен выглядаць чыста, але бедна. 
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Калі і як, — гэта мая справа, а пакуль што маўчы і нават 
не распытвай нічога пра караля, каб на гэта не звярнулі 
ўвагі. 

Шарэйка ўсміхнуўся, было відаць, што яму падабаецца 
гэты добры ўчынак напалам са злым жартам над Радзіві-
лам. А Піліп не знаходзіў сабе месца ад радасці і то абні-
маў дабрадзея за плечы, то хапаўся за галаву. 

— Вы думаеце, што кароль нешта зробіць для мя-
не? — спытаў ён. 

— У гэтым няма ніякага сумнення, — запэўніў Шарэй-
ка. — Раз ужо ты ёсць Панятоўскі, увесь час носіш гэтае 
прозвішча, то probabiliter — верагодна — і кроў адна, бо 
каралеўская prosapio — радня — таксама не з аднаго мес-
ца. Вы можаце быць або з Панятова, або з Душнікаў. 

Піліп слухаў, але было бачна, што ён не меў аніякага 
ўяўлення ні пра Панятова, ні пра Душнікі. 

— Можа, ён зробіць мяне генералам! — прастадушна 
ўсклікнуў хлопец, чым дужа рассмяшыў Шарэйку. 

— I так можа быць, — згадзіўся ён, — але не адразу, 
мабыць, пачнеш з палкоўніка, а нават калі зробіць і рот-
містрам з якім-небудзь староствам у дадатак, то табе для 
пачатку і досыць. Але ж калі ты хочаш мець усё гэта, па-
мятай адно: не вытыркайся ні з размовамі, ні з прозвішчам 
раней часу. Сядзі як мыш пад венікам, а то, не дай бог, 
ваявода ўспомніць пра цябе і або замкне, або адправіць 
туды, адкуль пра цябе кароль нічога не пачуе. Рабі, што 
хочаш, але пастарайся, каб пра цябе забыліся. 

— Э! Тут і так мала хто пра мяне ведае і памятае, што 
я Панятоўскі, — запэўніў Піліп. — Канюшы Бажэнцкі і ін-
шыя не называюць мяне не інакш як Піліпам або Русінам, 
а з самага пачатку перараблялі Панятоўскага на Канякоў-
скага, каб падражніць мяне. 

— Хай сабе дражняць, потым ты ім адпомсціш, гэта 
я табе абяцаю! — усклікнуў Шарэйка. — А князю Пане 
Каханку будзе дужа непрыемна, бо кароль палічыць за 
дрэнны намёк тое, што Радзівіл трымае на стайні кара-
леўскага цёзку. 

Шарэйка зноў пачаў паціраць рукі і грызці пазногці, 
так весела было яму ад думкі, што ён зробіць непры-
емнасць самому каралю, выкіне штуку для ваяводы і 
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дапаможа беднаму хлопцу. Ен і думаць не хацеў аб тым, 
што кароль можа не падаць рукі цёзку. 

Шарэйка хацеў ужо ісці, але ўсхваляваны русін не 
адпускаў яго — ён хацеў яшчэ памарыць пра сваё хуткае 
шчасце, параіцца, як і што рабіць. 

Ліцвін пакуль што даводзіў яму толькі адно: маўчаць, 
не паказвацца нікому на вочы, не напамінаць аб прозвішчы. 

— Не дай божа, некаму ўспадзе на думку, што тут 
ёсць Панятоўскі, тады цябе адразу ж за белыя ручкі — і 
далей адсюль. Кароль дужа хваравіта ўспрымае ўсё, што 
звязана з ягоным родам, бо ён не дужа знатны. А што да 
папер, — заўважыў Шарэйка, яшчэ раз узяўшы іх у рукі, — 
пабачым. Магчыма, мне ўдасца ўціснуць дзе-небудзь пра 
тваё stemma vitelio — знатнае паходжанне. Тады б ты, 
вашамосць... Але... 

Ліцвін пакруціў галавой. 
— Гэта справа небяспечная, — вырашыў ён урэшце. — 

Калі старацца зрабіць дужа добра, то можна ўсё сапсаваць. 
Хай будзе, што будзе, дай мне паперы, я ў іх разбяруся, а 
раптам... 

Звязаны стужкай скрутак Шарэйка засунуў глыбока за 
пазуху, стараючыся, каб яго нельга было заўважыць. На 
гэтым ён развітаўся з Піліпам, які яшчэ раз пацалаваў яму 
руку і праводзіў да лесвіцы. Ліцвін азірнуўся, ці не бачыць 
хто, і хуценька пайшоў дадому. 

* * * 

Пакуль ішла тая размова над стайнямі, у князя і па 
ўсім замку пачалася сапраўдная мітусня — усюды раіліся 
і спрачаліся аб праграме візіту, які павінен быў засведчыць 
усяму свету пра веліч Радзівілаў. 

— Тут ужо няма чаго думаць, пане каханку, — казаў 
ваявода, — колькі што будзе каштаваць і адкуль што ўзяць; 
трэба, каб усё было па-радзівілаўску, па-княску, па-кара-
леўску. Хай яго каралеўская мосць ведае, з кім мае справу. 
I мы стаялі недалёка ад тронаў. Так што, пане каханку, дзе 
хочаш бяры, а каб усё было! 

З князем ніхто не думаў спрачацца, і так усе ведалі, 
што больш нікому такое не пад сілу. 
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Надыходзіла восень, а з ёй — пара палявання. Але 
князь, хоць звычайна і ездзіў на ловы, на гэты раз нават 
не заводзіў пра іх размоў, настолькі паглынуў яго клопат 
пра візіт караля. Ён скардзіўся, што забыўся пра ежу і 
сон, усё нешта выдумляў. Бесперапынна імчалі пасланцы 
ў Вільню, Варшаву, Белую, з Налібоцкай пушчы ў клетках 
везлі звяроў. 

Па некалькі разоў на дні адбываліся нарады: як 
аздобіць замак, зрабіць трыумфальную арку, які ганаровы 
эскорт выставіць для караля, а яшчэ ж прамовы, прыві-
танні, цырыманіял, увесяленні... Князь старшынстваваў на 
тых нарадах, вядома, усе прыслухоўваліся да ягонага го-
ласу. Ён увесь час паўтараў адну прыказку, праўда, толькі 
першую яе частку: 

— Не мела баба клопату... 
На самай справе клопат быў вялікі, бо трэба было 

думаць адначасова і аб тым, як найлепшым чынам прад-
ставіць дом Радзівілаў, і аб тым, каб залішняя помпа 
не прыніжала і не раздражняла караля. Даводзілася рас-
пісваць усё да драбніц: кожнаму хацелася іграць нейкую 
ролю, каб дагадзіць каралю і мець надзею атрымаць выга-
ду для сябе. Радзівілаў двор быў упэўнены, што кароль не 
паскупіцца на ўзнагароды, хай сабе гэта будуць не каштоў-
ныя падарункі, а тытулы і ордэны, але іх таксама многія 
хацелі б атрымаць. 

У той жа час у князя была, хаця ў гэтым ён не прызна-
ваўся нават сам сабе, адна патаемная нядобрая думка, што 
было б нядрэнна, калі б удалося далікатна напомніць кара-
лю, кім у адносінах да Радзівілаў былі Панятоўскія, і каб 
ён за тое не зазлаваў. 

На гэтай кабінетнай нарадзе (так яе называлі жартам) 
выступалі таксама князь Геранім, генерал Мараўскі, ягоная 
жонка, найбольш давераныя слугі, ксёндз Кантэнбрымк, з 
ім іншыя духоўныя асобы — усе яны засядалі амаль бес-
перапынку ў кабінеце князя. Апрача названых асоб час ад 
часу туды заходзілі кемлівы і суровы Севярын Жавускі, 
стараста Валатковіч і маршалак двара Фрычынскі. 

Прыдворным мастаком князя-ваяводы быў ліцвін Эст-
ка. У яго былі хворыя вочы, таму здаля ён мала што мог 
разгледзець, маляваў болей для праформы, чым дзеля 
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патрэбы. Ён быў маленькі, шустры, тэмпераментны і хоць 
ніколі не бываў нідзе далей за Варшаву і Кракаў, але 
лічыў сябе не самавукам, а паслядоўнікам Бачыярэлі* і 
Смуглевіча*. Эстка, ад якога тут таксама залежала многае, 
маляваў усё, што заказвалі: партрэты, абразы святых для 
касцёлаў, алегорыі* для паняў, кветкі, гербы, і быў яшчэ 
вядомы тым, што маляваў хутка, а намаляваным быў заўж-
ды вельмі задаволены і любіў хваліцца сваім майстэрствам 
усім — ад кухара да князя. У сваіх клопатах князь на-
столькі ўмеў пасяліць у людзях веру ў талент, здольнасці, 
дасведчанасць у мастацтве, вынаходлівасць, што і Эстку 
цаніў вышэй за ўсіх прызнаных мастакоў. 

— Я ведаю, што кароль зайздросціць мне і быў бы 
рады пераманіць Эстку, з яго выйшаў бы вялікі мастак, 
але сумленны ліцвін адданы мне і не пойдзе да яго ні за 
якія грошы. 

Папраўдзе, сумленны Эстка быў прывязаны да княс-
кага дому, і хаця верыў сам у сябе, але не меў ахвоты 
спаборнічаць з Бачыярэлі. 

— Гэты італьянец, панове, рознымі інтрыгамі можа 
зняславіць і прагнаць мяне з двара, а то і ўвогуле сатрэ ў 
парашок, — казаў ён, ківаючы галавой. 

Ён маляваў партрэты князя, ягонай сям'і, суседзяў, 
сяброў, намаляваў нават Непту са шчанятамі і не хацеў 
выязджаць з Нясвіжа. Калі ён не меў заказаў на вялікія 
партрэты алеем на палатне, то маляваў зусім неблагія 
мініяцюры. А ўжо ўвесь свет ведаў, што кароль любіў 
жывапіс, купляў і збіраў карціны, разбіраўся ў іх і сам 
нават самааддана займаўся маляваннем. Як толькі пайшла 
пагалоска, што кароль прыедзе ў Нясвіж, сэрца мацней 
загрукала ў грудзях Эсткі. Трэба было паказаць сябе перад 
каралём. 

У першую ноч ён не мог заснуць. Караля трэба было 
прывітаць нейкай алегарычнай карцінай вялікага памеру, 
але дзе і як яе змясціць? Намаляваць яе на трыумфальнай 
браме і толькі для таго, каб першы ж асенні дожджык 
знішчыў шэдэўр, а палатно потым валялася ў кутку? Эстка 
гэтага не хацеў бы. 

У аграмадністай зале, дзе магла змясціцца процьма 
народу, была чыстая бялюткая столь. Эстку хапіла б не-

42 



калькі тыдняў, каб зымправізаваць у духу часу які-небудзь 
алегарычны вобраз. 

Ён быў упэўнены, што яму гэта ўдасца. Цяпер застава-
лася толькі адно — каб князь згадзіўся з планам, які ўжо 
нарадзіўся ў галаве мастака. 

Часу на ваганне не было зусім. I Эстка раненька, калі 
князь яшчэ не ўстаў з ложка, пракраўся да яго ў спальню 
праз гардэроб. У такі час князь не чакаў убачыць свайго 
прыдворнага жывапісца і адразу зразумеў, што яго прывя-
ло нешта дужа важнае. Радзівіл падаў яму знак падысці 
бліжэй. 

Эстка даў зразумець, што не можа гаварыць пры слу-
гах, і яны былі адпушчаны. Мастак адразу ж прыступіў да 
справы, але найперш пацалаваў князю руку. 

— Ваша княская мосць, — спяшаючыся, загаварыў 
ён, — калі вы хочаце зрабіць каралю прыемны сюрпрыз, 
увекавечыць памяць пра ягоны візіт, то хоць часу і вельмі 
мала, але я са сваімі пэндзлямі да вашых паслуг... гатовы 
працаваць дзень і ноч. 

— Дзе? Як? — спытаў князь. 
— Без пэўнага алегарычнага вобраза ніяк не абысці-

ся, — пераконваў Эстка, — а ў вялікай зале чыстая столь, 
агромністая, ёсць дзе развінуцца. Гэта месца як бы чакала 
таго часу, калі на ім пачнуць маляваць. 

— Чалавеча! Ці ты дасі рады гэтаму за той час, што 
застаўся? Я чуў, што на гэта ідзе не адзін год. 

— Як у каго! — смела запярэчыў мастак. — А вось 
я абяцаю паспець і размалюю ўсю столь алегорыямі ad 
hoc — дзеля такога выпадку. Не можа быць, каб гэтакі 
знак павагі не спадабаўся каралю! 

Князь паморшчыўся: 
— Але ж ты заставіш усю залу рыштаваннямі, а да 

ўсяго — яшчэ і не паспееш скончыць у тэрмін. 
— Гатовы адказаць сваёй шыяй! — запэўніваў Эстка. 
— А што мне да тваёй шыі? Шыйкі добрыя толькі ў 

ракаў, — прамовіў князь і задумаўся. — Але — твая праўда, 
нешта намаляваць нам усё ж трэба будзе, і я спадзяюся, 
што ты не схібіш. Першым чынам набудзь фарбы, і самыя 
лепшыя, я грошай на гэта не пашкадую. Але перш чым 
брацца за работу, — працягваў ваявода, — варта як след 
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абмазгаваць, што і як вымалёўваць, каб у гэтым не было 
двайнога сэнсу. Ён жа будзе глядзець на ўсё з падазрэннем. 
Твайго розуму на гэта не хопіць, ды і ў мяне ўжо галава 
ідзе кругам ад гэтых праграм, якія штодня піша і крэмзае 
Бернатовіч. Вось збяром кансіліум і пастановім. 

— Хай жа князь будзе такі ласкавы і дазволіць мне 
там прысутнічаць, — папрасіў Эстка. — Без мяне абысціся 
нельга, у мяне ўжо ёсць ідэя. 

— Накрэслі гэтую сваю ідэю на паперы, — загадаў 
князь, — і захапі з сабой, альбо... Не! Пане каханку, спа-
чатку прыйдзі без ідэі... Не трэба, каб ты яе нам навязваў. 
А што ты там намерыўся намаляваць? 

Эстка задумаўся. 
— Гэта не так проста, вашамосць, — прамовіў ён. — 

I мне трэба яшчэ добра падумаць. 
— Глядзі толькі, каб не надта прынізіў Радзівілаў, а 

караля не вельмі ўзносіў. 
— А гэта ўжо дакладна, што будзем маляваць на 

столі? — спытаў занепакоены Эстка. 
— Я і сам аб гэтым думаў, — перапыніў яго ваявода, — 

але мне здавалася, што ты не паспееш за такі кароткі час. 
— Зраблю, хай нават лягу трупам на рыштаваннях! — 

усклікнуў Эстка ў парыве адданасці. — А пакуль, каб не 
траціць часу, загадайце ставіць рыштаванні. 

— Зага... а ты ідзі і скажы Фрычынскаму сам, — пра-
мовіў князь. — Драбін у замку хапае, дошкі таксама зной-
дуць, калі трэба. 

Эстка тут жа знік, пабег да маршалка, а князь тым ча-
сам устаў і пасля кароткай малітвы сабраўся снедаць, але 
тут увайшоў Мараўскі. 

— Добры дзень. 
— Добры дзень. 
— Як князю спалася? 
— А! Ты пра тое цяпер лепей і не пытайся! — уздых-

нуў ваявода. — Пакуль гэты клопат не збуду, пакуль яго вя-
лікасць не апынецца за брамай, спакою не будзе. Трэба ж 
усё як след абмазгаваць, а ніхто з вас мне не памочнік. 

Ён уздыхнуў: 
— Вось, хай бы сабе хоць адзін з вас шапнуў мне, што 

перш-наперш для караля трэба нештачка намаляваць, каб 
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увекавечыць памяць пра ягоныя адведзіны. Што? Бачыш? 
Няхай нават усё гэта малявідла пасля давядзецца змываць, 
але намаляваць такую памяць мы цяпер мусім. За што ж 
я плачу грошы Эстку? Ці не так, пане каханку? У вялікай 
зале столь нібы агромністае прасцірадла, на ёй змесцяцца 
і кароль, і я, і вы ўсе... 

— Але ж, вяльможны князь, мне здаецца, што на столі 
малююць толькі багоў, геніяў*, воблакі... — нясмела заўва-
жыў генерал. 

— Пачакай, з гэтым мы яшчэ разбяромся на генераль-
ным кансіліуме, — перапыніў яго князь, — бо ты, пане 
каханку, у мастацтве кумекаеш слаба. Нам трэба было б 
паклікаць на раду ксяндза Кантэнбрымка і іншых, а тут 
справа пільная. Столь трэба размаляваць, пане каханку. 
Колькі ж возьме з мяне Эстка за фарбы? Аднаму богу ве-
дама. Тут жа абы-як не намалюеш... 

Ён зноў уздыхнуў. 
— Маю апусцелую кішэню таксама не шкодзіла б на-

маляваць, propter aeternam memoriam rei — каб назаўжды 
ўвекавечыць, — усміхнуўся князь. 

Генерал паціснуў плячыма. 
Апоўдні сабраўся генеральны кабінетны кансіліум. У 

яго ўваходзілі князь Геранім, які ніколі не пярэчыў брату і 
ні з кім не спрачаўся, Мараўскі, Бернатовіч, Фрычынскі і 
Севярын Жавускі, які толькі што прыехаў. Першым слова 
ўзяў сам ваявода, даводзячы, што трэба нечым размаля-
ваць столь, а Бернатовіч і Фрычынскі тут жа ўсумніліся, ці 
ўдасца зрабіць гэта за час, які застаўся. 

— А гэта ўжо справа Эсткі, пане каханку, — зазначыў 
князь, — нам трэба толькі падумаць, што там намаляваць. 

Севярын Жавускі, нястрыманы і востры на язык, як і 
ўсе ў ягоным родзе, першы выказаў поўнае адабрэнне: 

— Гэта будзе найлепшая рэч з усяго! З аднаго боку 
трэба намаляваць гісторыю роду Радзівілаў, над ёй трубы* 
славы, а з другога — дзеі роду Панятоўскіх, а над імі, вы-
бачайце, цяля з задраным хвастом... 

Усе заліліся смехам. 
— Севярыне, пане каханку, супакойся, тут жа рэч 

сур'ёзная... 
Жавускі сеў. 
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— Паслухаем тады, што скажа генерал, — прашап-
таў ён. 

— Я? Нічога не скажу! Я не разбіраюся ні ў алего-
рыях, ні ў жывапісе... 

Князь паморшчыўся і задумаўся. 
— А мне здаецца, што там павінны быць геніі з голы-

мі нагамі і з крыллямі, воблакі, нейкія багіні, або голыя, 
або крыху апранутыя, tandem — потым — яшчэ алтар, бо 
на ім павінна спальвацца ахвяра, а я добра ведаю, што 
яна будзе тлустай... нямала дабра ператворыцца ў попел. 
Tandem... самі думайце, што яшчэ. 

— Што мы тут пляскаем пугай па вадзе! — раззлавана 
сказаў генерал. — Зробім прасцей. Трэба паслаць па Эстку. 
Хай ён прапануе, што маляваць, а князь паглядзіць, што 
падыдзе, а што не. 

Князь падаў знак Фрычынскаму, той выйшаў і адправіў 
па Эстку пакаёвага слугу. Мастак ужо чакаў. Ён вырашыў 
не несці на нараду малюнак, каб ініцыятыва належала 
князю, як той і хацеў. Эстка загадзя ўбраўся ў святочны 
кунтуш з бірузовай зашчапкай каля шыі, не забыўся на-
дзець на палец пярсцёнак з сердалікам, бо мастак лічыў 
сябе шляхетным, ставіў сваю справу вышэй рамяства. Ён 
зайшоў і стаў воддаль, паміж парогам і сталом. 

Жавускі, які ведаў яго і заўсёды бязлітасна здзекаваў-
ся, называючы мастака Эстка Фапрэста*, коратка расказаў 
яму, у чым справа. 

Яму далі хвіліну падумаць, а потым майстар пачаў з 
таго, што падобныя алегорыі малююцца паводле пэўных 
правіл, якіх і трэба прытрымлівацца. 

— А яшчэ мушу папярэдзіць, — працягваў ён, — што 
часу мала, а столь вялікая, калі маляваць, то трэба раз-
малёўваць яе ўсю. 

— А воблакі на што? — падказаў Жавускі. — Для ця-
бе ж гэта самая лёгкая рэч — дзе не знойдзеш што нама-
ляваць, там пальнеш хмарку, і ўсё на тым. 

Эстка пакруціў галавой. 
— Без воблакаў, вядома, не абысціся, — пачціва зга-

дзіўся ён, — але іх нельга навешваць занадта многа. 
— Але ж, але ж, пане каханку, — падтрымаў яго 

князь. — Хмары — рэч падазроная, можна падумаць, што 
мы пагражаем каралю навальніцай з градам. 
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Жавускі зарагатаў. Тым часам Эстка набраўся смеласці 
і загаварыў зноў: 

— Мне здаецца, што ў цэнтры павінен быць партрэт 
яго вялікасці ў раме, якую будуць трымаць два геніі. 

— Аж два? — спытаў Жавускі. 
Мастак зірнуў на яго: 
— Два павінны быць хаця б для сіметрыі. Геній Чыс-

ціні і геній Мудрасці. 
— Брава! — усклікнуў Жавускі. 
— Геніі будуць зверху трымаць над ім карону, — дадаў 

Эстка. 
— Не забудзься, што адзін з іх павінен быць падобным 

да той, якая ўсклала на ягонае чало гэтую карону*, — на-
гадаў Жавускі. 

— Пане каханку! Veto — забараняю! — крыкнуў вая-
вода. — Сапраўды, зласліўцы ўбачаць тут прычыну для 
жартаў. Дзеля ўсяго святога, намалюй сваім геніям вусы, 
абы толькі яны нікога не напаміналі... Зразумеў? 

Эстка кіўком галавы паказаў, што разумее і зробіць, як 
загадана. 

— Што далей? — запытаўся Жавускі. 
Мастак адкашляўся: 
— Я думаю, што ў постаці старой жанчыны трэба 

выявіць сімвал нясвіжскай ардынацыі*, яна будзе стаяць 
каля алтара... 

— Я ж казаў, што без алтара тут не абыдзецца, — пра-
бурчаў князь. 

— А там будзе палаць крылатае сэрца і ўзлятаць 
уверх, — скончыў мастак. 

Пан Севярын прыкрыў рукой вусны, каб не выдаць 
усмешку на твары. 

— Дужа прыгожа, — сказаў ён ўсё ж сур'езна, — але 
што ж па-вашаму, васпан, выходзіць: яна спрабуе спаліць 
гэтае сэрца, якое хоча ўзляцець, спаліць, знішчыць... мож-
на падумаць, што яна робіць гэта назло, каб не пусціць 
яго да Бога? 

Эстка пакрыўдзіўся. 
— Іначай гэтага нельга алегарычна выявіць, — незада-

волена зазначыў ён. — Будзе яно ўзлятаць ці не — гэта не 
галоўнае, важна, каб яно палала. 
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— Так, так, пане каханку, — зноў падтрымаў яго князь, — 
на малюнку сэрца павінна палаць. 

— I гэта ўсё? — здзівіўся Мараўскі. — Відаць, табе 
ўсё ж давядзецца грамаздзіць там многа аблокаў. 

— Яшчэ я хацеў ніжэй, на апошнім ярусе, паставіць 
генія Радзівілаў у выглядзе рыцара, які адганяе мячом 
Зайздрасць. 

Жавускі не мог стрымацца ад смеху, але паспрабаваў 
пахваліць: 

— Цудоўна! Эстка ўвесь у натхненні. А якое багатае 
ўяўленне!.. 

— Пакінь мяне ў спакоі! — запатрабаваў князь. — Ма-
люй сабе Гераніма або краўчага, а мяне не чапай. З маім 
брухам я для аблокаў занадта цяжкі. 

Эстка памаўчаў, потым, не дачакаўшыся новых прапа-
ноў, дадаў: 

— Калі хопіць месца, то можна знізу як дату таго ме-
сяца, калі прыедзе кароль, памясціць знак Шаляў* — ні-
быта сонца ўступае ў гэты знак, акрамя таго Шалі азна-
чаюць Справядлівасць, а гэта намёк на тое, што кароль 
аддаў належнае княскаму дому сваім візітам. 

— Дужа ўдала і прыгожа! — заўважыў Мараўскі. 
— Ну, што вы скажаце на гэта, панове? — спытаў 

князь. — Значыць, так: зверху выява яго вялікасці і два 
геніі, якія трымаюць над ім карону, ніжэй ардынацыя 
паліць сэрца. Але запомні, Эстка, каб іх там было болей, 
то хай будзе і рыцар і старая баба. Мне толькі адно хо-
чацца заўважыць: на столі павінны быць два геніі, але не 
дзеці, бо Чысціня і Мудрасць не могуць быць смаркачамі, 
далей адна старая жанчына, а папросту — баба, яшчэ 
ніжэй — Зайздрасць, таксама немаладая і непрыгожая. 
Уся столь — адны старыя, дзе гэта відана, мы ж ведаем, 
што кароль любіць маладых... і мы ўсе хоць і шануем, і 
паважаем старых, але нам значна цікавей глядзець на ма-
ладых. 

Жавускага так парадавала гэтая заўвага, што ён пады-
шоў да князя і абняў яго. 

— Гэта вельмі слушна, — пахваліў ён, — да таго ж 
трэба мець на ўвазе, што Эстку было б многа лягчэй маля-
ваць старых баб, чым маладых... і брыдкіх, чым прыгожых. 
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— А яшчэ, паны дабрадзеі, — пажартаваў Фрычын-
скі, — ён бы захацеў мець маладых для мадэляў, а што б 
магло з таго атрымацца?.. 

Усе пачалі смяяцца, а майстра спахмурнеў, жарты збі-
валі яго з панталыку. 

— Я не змог выдумаць нешта лепшае, — прамовіў ён 
і адступіў назад. 

— Хай малюе, як спраектаваў, — сказаў князь, — мне 
здаецца, што гэта няблага. Пакуль мы прыдумаем лепшае, 
сплыве час, да таго ж Эстку не даспадобы чужыя думкі, 
таму дамо яму свабоду, і хай пачынае з Богам, пане ка-
ханку! 

Прысутныя пераглянуліся. 
— Толькі я цябе папрашу, мой Эстка, — дадаў вая-

вода, — каб ты не маляваў ніякіх партрэтаў, акрамя яго 
каралеўскай мосці, каб не было ніводнага, хто быў бы на 
кагосьці падобным, бо іначай пачнуцца гаданні і кепікі. 
Зайздрасць можаш намаляваць брыдкай, але глядзі, каб у 
ёй не пазнала сябе якая-небудзь суседка. 

— Асцярожней з радзівілаўскімі трубамі, — засмяяўся 
Жавускі, — бо гэта ж перш за ўсё — атрыбут славы. Можа 
быць, з чатырох канцоў трэба яшчэ пальнуць анёлаў — 
вяшчальнікаў святла. 

Эстка быў упэўнены ў сваёй ідэі і не хацеў, каб да яе 
нешта дадавалі. 

— Дай божа паспець зрабіць хаця б тое, што заду-
маў, — сказаў ён. — Чатыры анёлы гэта замнога, я гэтага 
не падніму, а памочнікаў у мяне няма, акрамя аднаго, які 
змешвае фарбы. Давядзецца ўсё маляваць самому, нават 
аблокі — вось вам маё слова. 

— Але затое ты адзін будзеш мець славу, і яго вялі-
касць табе, напэўна, аддзячыць, — дадаў Жавускі. 

Князь заспяшаўся скончыць абмеркаванне гэтай спра-
вы, і глянуў на сваіх дарадцаў. 

— Ну што, згода? — спытаў ён. 
— А я вось не ведаю, — сказаў Мараўскі, — ці варта 

нам так спяшацца. 
— Але ж у нас няма ніводнай гадзіны на роздум, — 

хваляваўся Эстка, — пазней я не паспею. Пан генерал 
думае, што такую карціну можна намаляваць за дзень... 
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Некаторыя мастакі над такімі праблемамі мудруюць не 
адзін год, а тут за пару тыдняў усё павінна быць гатова, і 
не магу ж я сапсаваць сваю рэпутацыю. 

— Квэцай ужо, квэцай, як сам задумаў! — уздыхнуў 
князь. — I не забывайся на тое, што тут будуць крытыкамі 
разумнікі — каралеўскія салдафоны, Нарушэвічы, Трам-
бецкія, а адбываць за ўсё будзе не твая, а мая скура. 

— Ваша княская мосць, — запярэчыў мастак, паклаў-
шы руку на грудзі, — за ўсё адкажа Эстка. 

— А ты, мусіць, хацеў бы, каб адказваў я, пане кахан-
ку? — усміхнуўся князь. — Дзякуй жа табе! 

На гэтым размовы скончыліся, і Эстка першым чынам 
пачаў клапаціцца пра тое, каб хутчэй паставілі рыштаван-
ні. Усхваляваны, ён выскачыў з кабінета, змахнуў пот з 
галавы, у якой адразу ж завіравалі самыя дзёрзкія думкі. 

Ён спадзяваўся на поспех. Кароль здолее сам дадумаць 
і ацаніць, як хутка было ўсё намалявана. Смела можна раз-
лічваць на пярсцёнак з каралеўскай манаграмай. 

Гісторыя з алегорыяй на столі вялікай залы была толькі 
часцінкай тых клопатаў і хваляванняў, якія князя-ваяводу з 
усіх бакоў і не адпускалі, пакуль усё не скончылася. У яго-
най душы ўвесь час змагаліся два намеры: яму хацелася і 
паказаць сябе, і ў той жа час выкінуць нейкі злы жарт, каб 
хоць крыху прынізіць караля. Хаця князю даводзілася ўша-
ноўваць Аканомчыка, ён не мог цярпець яго, зайздросціў 
яму. Вось пагэтаму ён і баяўся і адначасова хацеў, каб пры 
ўсіх тых усхваленнях нешта ды напомніла Панятоўскаму 
ягонае сціплае паходжанне. Ніхто не верыў у італьянскіх 
Вітэлонаў, якіх ён прыплёў да сваёй генеалогіі. 

Гэта дзіўна, але калі ваявода думаў пра караля, ён не 
ўспомніў, што адзін з ягоных прыдворных, які служыць 
пры стайнях, мае прозвішча Панятоўскі. Нікому, апра-
ча Шарэйкі, не ўспала на памяць прозвішча русіна, які 
з'явіўся тут пару гадоў назад. 

Князь не маніў, кажучы, што не можа спаць і есці, бо 
заклапочаны думкамі аб тым, як прыняць караля. Трэба 
дадаць яшчэ, што цяпер ён не мог і выпіць, а без звыклага 
падбадзёрвання гарэлкай не вытвараў дзівацкіх гісторый, 
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якімі здаўна любіў забаўляць сябе і іншых. Князь увесь 
час нешта распачынаў, але неўзабаве моршчыўся і надоўга 
змаўкаў. Усё, што задумваў ён сам ці хто іншы, не падаба-
лася, хацелася нечага большага, такой небывалай і незвы-
чайнай прыдумкі, якую б ніхто не змог паўтарыць. 

Клопаты князя, якія пазбавілі яго нават звыклага гу-
мару, падзялялі радня, сябры і дамачадцы. Задумка Эсткі 
аказалася да месца і была ўхвалена, але ніхто не лічыў яе 
самай галоўнай. 

З другога боку, кожны з акружэння князя лез са ску-
ры, каб прыдумаць нешта незвычайнае, але адначасова 
баяўся, каб не выглядала смешным; асабліва непакоіўся 
пра гэта Севярын Жавускі. Ён добра ведаў, як зласліўцы 
з ліку каралеўскіх прыдворных, сам кароль, фрэйліны 
высмейвалі Пане Каханку і пастаянна стараліся выставіць 
яго легкадумным прасцяком, які не мае ні тонкага густу, 
ні еўрапейскіх манер. Таму ўсе захады князя, яго незвы-
чайныя выдумкі і старанні яны маглі лёгка выставіць на 
пасмешышча. З каралеўскага двара ішлі допісы ў галанд-
скія і парыжскія газеты; пісакі таксама маглі лёгка выха-
піць нешта смешнае, прадставіць усё, што рабіў Радзівіл, 
не больш як намаганні багатага і гордага пана праславіц-
ца. Жавускі нібы стаяў на варце, аберагаў князя ад на-
смешак. 

А Радзівіла пакуль не цешыла і не супакойвала ўсё тое, 
што ўжо было прыдумана. 

— Нечага не хапае, пане каханку, — уздыхаў ён веча-
рамі, — усё гэта рэчы звычайныя, старыя, а я хацеў бы 
паказаць яму тут нешта такое, чаго яшчэ ніхто нідзе не 
бачыў. 

— Як толькі князь пакажа яму скарбніцу, — супакойваў 
Жавускі, — то больш нічога не трэба; такога ён, напэўна, 
ніколі не бачыў... тыя ж залатыя цаглінкі з радзівілаўскімі 
гербамі — хто і дзе бачыў такое? 

Князь махаў рукамі, нібы адганяў мух, даказваў, што 
гэта не дзіва. I зноў пакутліва думаў. 

На наступны дзень пасля нарады наконт столі, ледзь 
толькі зашарэла, а князь прачнуўся ўжо, чым дужа здзі-
віў пакаёвых слуг. Звычайна, калі толькі князь не быў на 
ловах, то раніцой любіў адаспацца. Адразу ж паслалі па 
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Севярына Жавускага, якому ў гэтую пару яшчэ сніліся 
найлепшыя сны. 

Ён быў вельмі незадаволены, што яго разбудзілі, доўга 
не мог ачомацца, не разумеў, чаго трэба падхоплівацца ні 
свет ні зара, але апрануўся і, нешта мармычучы, пайшоў 
да ваяводы. 

Жавускі ўбачыў князя на агромністым ложку з бал-
дахінам, які імітаваў абрысы княскага палаца, з каронамі 
ўверсе і букетамі страусавых пёраў па вуглах. Радзівілу, 
відаць, дрэнна спалася, ён варочаўся так, што коўдры з 
сябе і пакрывалы з ног паскідаў на падлогу. 

— Што сталася з князем? — спытаў, уваходзячы ў 
спальню Жавускі. — Ці не хворы часам? 

— Ды дзе там, дзе там, пане каханку! — адгукнуўся 
ваявода, засоп і нахіліўся да Жавускага. — Я хачу табе 
пахваліцца! 

Яны павіталіся. 
— Дык вось, пане каханку — ёсць! Ёсць! Знайшоў! 

Нарэшце я магу сказаць, што я пакажу яму такую рэч, 
якой нідзе не бачылі, і не ўбачаць. 

Заінтрыгаваны, але невясёлы Жавускі сеў слухаць; ён 
быў упэўнены, што яго чакае чарговы княскі выбрык, і ў 
думках прасіў Бога, каб ён засцярог родзіча ад жарцікаў і 
ахаваў ад пасмешышча. 

На твары князя адбілася незвычайная ўсхваляванасць і 
вялікая радасць. Ён зноў нахіліўся да пана Севярына. 

— Ты толькі паслухай! Я яму пакажу... ведаеш што? 
Ведаеш?.. "Узяцце Гібралтара англічанамі!"* Само сабой, 
гэта будзе толькі імітацыя. 

Князь паглядзеў на Жавускага з пераможным выглядам 
і засмяяўся. 

— Ты разумееш, "узяцце Гібралтара!" 
Папраўдзе, цяжка было ўявіць, як можна было ў Нясвіжы, 

нібы ў тэатры, разыграць гэтае самае "ўзяцце Гібралтара". 
А ваявода ўсё паўтараў з дзіцячай радасцю: 
— Пане каханку, "узяцце Гібралтара!" 
Ён ударыў сябе ў грудзі вялізным кулаком: 
— "Узяцце Гібралтара!" 
Жавускі схіліў галаву і стаў чакаць больш падрабяз-

нага тлумачэння. 
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Ён даўно ведаў, як і ўсе ў Польшчы, што князь дзеля 
сваёй забавы накапаў у Альбе, пад Нясвіжам, каналаў і 
азёр і завёў там цэлую флатылію. Былі пабудаваны караб-
лі, галеры, рознага роду лодкі, баркі*. Гэтая дзіўная дзіця-
чая забава некалі так займала князя, што ён дзеля яе нават 
на нейкі час забыўся пра свае ўлюбёныя ловы. Хто хацеў 
паддабрыцца да князя, прыносіў яму малюнак якой-не-
будзь незвычайнай марской пасудзіны, і Пане Каханку мог 
тут жа загадаць выштукаваць яе ў натуральную велічыню. 
Гэтых караблёў з мачтамі, рэямі, ветразямі, з гарматамі на 
лафетах ужо многа стаяла на азёрах. На князя часам на-
падала ахвота зрабіць марскі парад, ён апранаўся, як сам 
казаў, па-адміральску, паднімаўся на карабель, загадваў 
плыць і смаліць з гармат халастымі зарадамі ва ўсе бакі. 

Жавускі здагадаўся, што "Гібралтар" якраз і павінен 
мець нейкую сувязь з флотам, і яму стала не па сабе. Тут 
пахла вялікім пасмешышчам. А князь быў так заняты 
сваімі думкамі, што не заўважыў, як Жавускі змяніўся з 
твару, і з запалам працягваў: 

— Мы паставім на сажалцы копію Гібралтарскай крэ-
пасці з дошак і палатна, пане каханку, а караблі будуць 
падплываць да яе і страляць з гармат з абодвух бакоў. А 
пад канец узляцяць у паветра некалькі караблёў. Вось гэта, 
скажу я табе, сапраўдны spectaculum будзе, нідзе не бача-
ны, нечуваны, нікім яшчэ не зроблены. 

Князь аж расчырванеўся, пакуль гаварыў, ягоныя вочы 
свяціліся, вусны смяяліся. 

— Ну што? Ну што? — пытаў ён, торгаючы Севярына 
за рукаў. — Што ты скажаш? 

Супраціўляцца такому наступу было немагчыма, пан 
Жавускі апусціў вочы, счакаў, потым прашаптаў: 

— Але ж, вашамосць, гэта будзе не так проста зрабіць, 
а што, як не ўдасца, тады ж нас паднімуць на смех. 

— Як гэта — на смех? Ого! — крыкнуў князь. — Будзе 
такі грукат, увесь Нясвіж асвеціцца агнём, вось пабачыш! 
Я зараз жа аддам загад будаваць "Гібралтарскую крэ-
пасць", абладаваць усе караблі па-ваеннаму, паставіць на 
іх гарматы. Упэўнены: гэта будзе відовішча, якога не бачы-
лі не тое што ў польскай Кароне, але і ва ўсім свеце, вось 
што я табе скажу, пане каханку. 
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Жавускі задумаўся. 
— Але навошта было будзіць мяне? 
Князь чакаў рэакцыі пана Севярына, але не бачыў яе. 
— Ну, дык што ты скажаш, пане каханку? Кароль 

звар'яцее, як толькі гэта ўбачыць! Так, так! — засмяяўся 
ён. — А я ўжо не пашкадую пораху! 

Пан Севярын не мог не пахваліць ідэю князя: 
— Несумненна, будзе цікавы спектакль, нешта незвы-

чайнае, абы толькі ўдаўся. 
— А чаму б яму не ўдацца? У нас ёсць феерверкеры, 

артылерысты, караблі, маракі, рулявыя; флот падрыхтава-
ны як належыць. Такога кароль не ўбачыць ні ў Варшаве, 
ні яшчэ дзе, а я выяўлю сваю моц — паказаць флот можна 
без асаблівых намаганняў, бо ўсё гэта ўжо я стварыў. Мне 
здаецца, каб я не быў віленскім ваяводам, то мне трэба 
было б стаць адміралам. Паехаць на Мальту і... У мяне 
магнасць да марской справы. 

Жавускі самотна апусціў галаву, бо зразумеў, што князь 
не захоча слухаць ніякіх пярэчанняў, супраціўляцца было 
бескарысна, пасмешышча рабілася рэальным; хаця гэтую 
гібралтарскую фантазію можна прадставіць як феерверк і 
якраз так і вытлумачыць. А ваяводу гэтая задума "штурму 
Гібралтара" здавалася такой грандыёзнай, такой цікавай, 
што ён не мог стрымацца ў сваім парыванні і супакоіцца. 

— Тут няма пра што доўга разважаць, пане каханку, 
распісваць да драбніц, — сказаў ён. — Трэба адразу ж 
брацца за работу. 

Ад хвалявання ён адразу ж пачаў званіць, загадаў слу-
гам, каб да яго, нягледзячы на ранні час, тут жа прыслалі 
то таго, то іншага. 

Жавускаму стала шкада яго. 
— Ваша княская мосць, — прамовіў ён, — было б ле-

пей, каб вы даручылі некаму аднаму кіраваць тым "Гібрал-
тарам", паверце мне — іначай не будзе толку. 

— Праўда! Але каму? Каму! — уздыхнуў ваявода. 
Што было далей, ні расказаць, ні апісаць, нават калі б 

нехта і паспрабаваў успомніць. Вакол "Гібралтара" пача-
лася страшэнная мітусня, грукат дзвярэй, бегатня, снаван-
не пасланцоў у замку, на панадворку, у калідорах, усчаўся 
такі вэрхал, такія пайшлі непаразуменні і спрэчкі, што 
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Фрычынскі быў вымушаны ўжыць сваю ўладу, каб давесці 
справу хоць да нейкага парадку. Князь ускочыў з ложка ў 
адной кашулі і ў такім выглядзе пачаў аддаваць загады; не 
было, бадай што, ніводнага з службоўцаў, хто не атрымаў 
бы хоць нейкае заданне, яны паўтараліся і забываліся, 
некаторыя даручэнні былі супярэчлівымі, здаралася і так, 
што адно і тое ж даручалася адразу двум чалавекам. I ва 
ўсім даводзілася разбірацца князю, які ў нецярплівасці 
прыспешваў усіх. 

Фрычынскі, хоць і быў спакойны па характары, адно 
толькі паўтараў: 

— Судны дзень!* Судны дзень! 
Пан Севярын высунуўся са спальні, паціснуў плячыма. 
У дадатак да гэтага Эстка ўжо спехам расстаўляў у 

вялікай зале рыштаванні, драбіны і козлы, а паблізу спра-
бавалі развучваць оперу і рэпеціравалі канцэрт музыканты, 
муляры знадворку заканчвалі лёгкі рамонт і тынкоўку; 
можна сабе ўявіць, як выглядаў замак. Тое самае дзеялася 
і ў Альбе, дарога туды ад замка была ўся так забіта вазамі, 
коньмі, людзьмі, што цяжка было праехаць. 

З другога боку замка будаваліся трыумфальныя вароты, 
іх каркас ужо ўзвышаўся на панадворку. Некалькі старых 
хацін, якія псавалі выгляд, было загадана знесці і ўсё зраў-
няць з зямлёй, а іх бедных гаспадароў — беззямельных 
сялян і батракоў — выселіць. 

Мы ўжо нічога не кажам пра муштроўку залатой харуг-
вы і Радзівілавага войска, якія павінны былі стаяць пасля 
народнай кавалерыі, што прыбудзе з каралём, патрапіць 
з ёй крок у крок і нават пераўзысці яе. Гвардыя ваяводы 
ўвогуле не саступала каралеўскай. 

Зразумела, што ўвесь гэты вялікі рух непасрэдна за-
лежаў ад княскай касы — адтуль штохвілінна выносілі 
мяшэчкі і везлі ва ўсе бакі. Грошы сыпаліся, як проса... 

Носьбіт вялікага імя, малы чалавечак пан Піліп з той 
хвіліны, калі хітры Шарэйка падаў яму думку звярнуцца 
да караля, хадзіў як п'яны. Ён ведаў таямніцу і меў строгі 
наказ захоўваць яе, але часам выраз твару, пагляд, усмеш-
ка, хада і мова выдавалі яго, можна было здагадацца, што 
з русінам адбываецца нешта такое, што вельмі непакоіць 
яго. 
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Раней ціхі і дужа спакойны хлопец, баязлівы і крыху 
лянівы, цяпер нават выглядаў іначай, змяніўся незвычайна. 
Так заўжды бывае: калі чалавек нечым узрушаны, то па ім 
гэта адразу відаць. Панятоўскага таксама было не пазнаць, 
ён нават хадзіў інакш. Здавалася, што з таго дня, як паба-
чыўся з Шарэйкам, ён вырас на дзве галавы. 

Хаця князь вызваліўся ад шлюбных аковаў і не выказ-
ваў жадання зноў займець іх, але ў нясвіжскім замку і па-
лацы, нягледзячы на адсутнасць княгіні, сярод прыдворных 
было даволі многа жанчын. У дадатак з княскіх падданых 
набралі ў балет некалькі дзесяткаў прыгожых дзяўчат, 
якія цудоўна вывучылі мастацтва танца пад кіраўніцтвам 
двух балетмайстраў: Пецінеці і Лойкі. Многа маладых і 
старых жанчын служылі пры кухні, кавярні, гардэробе, на 
гаспадарцы. Гэты разнастайны белагаловы свет належаў 
да розных катэгорый, меў свае ступені, але бедная шляхта 
пераважала сярод іх. Аканомы і пісары выбіралі сабе з гэ-
тага кветніка каханак, бывала і так, што небагатыя шлях-
ціцы знаходзілі там жонак. Пра нясвіжскіх дзяўчат хадзілі 
розныя чуткі, двор быў даволі распусны, але да вялікіх 
скандалаў не даходзіла, калі трэба было, то шчодрая рука 
князя затыкала раты. 

На першым часе пры двары князя Піліп не заводзіў 
знаёмстваў ні сярод мужчын, ні сярод жанчын; нясмелы, 
баязлівы, непрыгожы і бедны, ён доўга пазбягаў усіх, але 
ўсё ж, хочаш не хочаш, штодня сустракаючыся з жанчына-
мі, рабіў ім такія-сякія паслугі і мусіў пазнаёміцца з самы-
мі смелымі. Сярод іх аказалася паненка Моніка Чачкевіч. 

Гэтая паненка была хіба толькі на пару гадоў старэй-
шая за Піліпа, але надта зграбная і свежая, да таго ж вель-
мі смелая і бойкая. Яна была выхавана пры двары, добра 
ведала, хто чым дыхае, мела тут вялікую волю. Цяжка рас-
тлумачыць, чаму ёй прыпаў на вока сціплы і недалужны 
пан Піліп, можа, якраз па кантрасце, бо ён быў настолькі ж 
нясмелым, наколькі яна жвавая і адважная. Здаецца, якраз 
яна першая наблізіла яго да сябе, прылашчыла і прыдала 
смеласці, не спускала з яго вачэй і непрыхавана сімпаты-
завала яму. 

Піліп быў ёй за гэта надзвычай удзячны і, зразумела, 
закахаўся ў яе, і не дзіва: панна Моніка была какетлівай і 
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чулай дзяўчынай. Ужо хадзілі пагалоскі, што яны хочуць 
пабрацца, але ўсё нешта ў іх не атрымлівалася. 

А на самай справе Піліп нават і падумаць не мог пра 
жаніцьбу, хаця і не мог не адгукнуцца на ласкавасць Ма-
нюсі, як ён называў яе ў думках. Ледзь толькі заўважаў яе 
здалёку — на ганку або ў садзе — русін ужо бег да яе, каб 
хоць павітацца, пакланіцца ёй, перакінуцца словам. У яго 
не было таямніц ад яе; каб ён нават і хацеў нешта прыха-
ваць, то не здолеў бы вытрываць і не расказаць, настолькі 
яна ўмела разгаварыць яго. Піліп стаў ёй верным слугой, 
і яна не раз карысталася яго паслугамі, калі ў тым была 
патрэба. 

Пасля той сустрэчы з Шарэйкам Панятоўскі перш за 
ўсё падумаў: а ці не расказаць пра ўсё Манюсі, параіцца 
з ёй, але яго так прасіў маўчаць пан Шарэйка, што Піліп 
збаяўся, як бы яму гэта не пашкодзіла, урэшце падумаў, 
што амаль ва ўсіх жанчын доўгі язык, а таму вырашыў 
маўчаць. 

Гэты намер змусіў яго пазбягаць панны Монікі, бо ён 
добра ведаў, што яна адразу ж прачытае на ягоным твары 
нейкую таямніцу і потым лагодненька возьме яго на рос-
пыткі, а ён усё скажа, як на споведзі. Таму ён вырашыў, 
што не будзе пакуль сустракацца з паннай і стараўся як 
мог так і рабіць, хаця яму было вельмі тужліва. 

Прастадушны Піліп упэўніў сябе, нібы ён здолее зра-
біць тое, што наважыў, і не сумняваўся, што яму ўдасца 
на нейкі час знікнуць з вачэй Монікі. Пару дзён Піліп не 
паказваўся пры двары, не зазіраў у сад, у іншыя месцы, 
дзе яна магла быць. Але хутка занудзіўся і як ні суцяшаў 
сябе тым, што дзеля вялікай мэты трэба ўмець цярпець, а 
ўсё ж доўга вытрываць не мог. 

Панна Моніка, якая мела пэўныя віды на наіўнага 
русіна, не ўяўляла сабе, што ягоныя адносіны да яе мо-
гуць перамяніцца. Праз тры дні яна пачала цікавіцца, ці 
не захварэў ён часам. Ёй адказалі, што Піліп быў заняты 
прыёмам корму. Але ж вечарамі корм не прывозілі. Чаму ж 
ён тады не прыходзіў, што б гэта значыла? 

Моніка раззлавалася. Хаця яна і не настолькі кахала 
яго, але, добра прыгледзеўшыся, вырашыла, што як бу-
дучы муж ён падыходзіў ёй найлепей. Ёй падабаліся і 

57 



некаторыя іншыя хлопцы, але яна іх не брала пад увагу, бо 
не ў яе характары было падпарадкоўвацца, наадварот, ёй 
хацелася самой верхаводзіць над мужам. Яе цанілі і князь, 
і яго сястра, таму яна спадзявалася на добры пасаг і пэўнае 
становішча. Піліп быў працавіты, спакойны... усе астатнія 
станоўчыя якасці яна намервалася выхаваць у ім сама. 

Ягонае прозвішча яе ніяк не абыходзіла, не мела ні-
якага значэння, яна не разлічвала на яго, а толькі на дапа-
могу князя. Таму яна не магла здагадацца, што сталася з 
Піліпам. 

На чацвёрты дзень яна ўстрывожылася і пад выглядам 
нейкага даручэння паслала пакаёвага слугу, каб паклікаў 
да яе русіна. 

Яна чакала яго на ганку — рукі ў бокі, дужа ўгневаная. 
Піліп не мог адмовіцца прыйсці, хаця і спалохаўся, калі 
пачуў, што яна яго кліча. Склаў свае рэестры і пабег да яе. 

Панна Моніка пачала папракаць яго: 
— Што гэта з васпанам сталася? Трэці дзень вы не 

паказваецеся мне на вочы! Што ўсё гэта значыць? 
Піліп пацалаваў ёй руку. 
— Бог сведка, каб толькі панна Моніка ведала, колькі 

ў мяне зараз работы! — пачаў ён апраўдвацца. — Звыш 
галавы! Сяджу дзень пры ночы! Дыхнуць некалі! 

— Ну, ну! Што ты мне, васпан, расказваеш бабуліны 
казкі! — перапыніла яго прыгожая панна. — Усе вы такія! 
Як прыказка кажа: новае сітца на круку навісіцца, а старое 
пад лаўкай наваляецца. Пэўна, вы недзе новае сіта... 

— Ці быў у мяне час думаць пра нейкае там сіта? — 
узмаліўся Панятоўскі. — Некалі было нават макулінкі на 
зуб узяць! 

Панна перасмыкнула плячыма, але падабрэла. 
— Але ж трэба за дрэвамі і лес бачыць, — прамовіла 

яна. — I не забывацца пра тых, хто зычыць вам дабра. Я 
ўжо думала, ці не захварэлі вы. 

— У мяне няма часу нават на хваробу. Скачы ўража, 
як пан скажа! — апраўдваўся Піліп. 

— Прыйдзі, васпан, увечары ў сад, — прашаптала Мо-
ніка, бо ўбачыла, што нехта ідзе. I знікла. 

Увечары Піліп мусіў прыйсці на сустрэчу; панна доўга 
распытвала яго, але ён нічога не расказаў. Яна прычарава-

58 



ла яго яшчэ мацней, але больш не распытвала ні пра што, 
бо нават не магла падумаць, што ён мог нешта ўтойваць 
ад яе. Галоўнае, яна пераканалася, што ён не здрадзіў ёй, 
і супакоілася. 

Піліп таксама, упэўніўшыся ў тым, што яго не будуць 
прымушаць прызнацца, што не трэба баяцца, па-ранейша-
му трымаў язык за зубамі. Манюся зноў стала даваць яму 
дробныя даручэнні. 

Ніхто з прыдворных, нават тыя, хто раней жартаваў 
над прозвішчам Панятоўскага, цяпер ужо нават не ўспамі-
наў пра гэта. 

Толькі Шарэйка часам прыходзіў, каб падтрымаць хлоп-
ца і пераканацца, што той не схібіць. А Шарэйка вельмі 
хацеў, каб і кароль "спракудзіўся", як ён казаў, і князь 
"сканфузіўся", каб той грандыёзны прыём быў азмрочаны 
ягонай лыжкай дзёгцю. Падкінуць свінню ўсёўладным бага-
цеям, на якіх ён меў вялікі зуб — было для яго найвялікшай 
асалодай. Увогуле Шарэйка быў не злым чалавекам, але 
павевы часу, розныя тэорыі развіцця грамадства зрабілі яго 
сапраўдным дэмагогам. Раз ужо ён не мог нічым дапячы 
так званым тыранам, то гатоў быў хаця б непрыкметна 
куснуць іх, але так, каб болын нікому гэта не нашкодзіла. 
Ён быў упэўнены, што князь спачатку раззлуецца, але по-
тым будзе смяяцца з гэтай гісторыі. Ды і Піліпу што-коль-
вечы перападзе, а што да караля, то хай сабе крыўдзіцца... 

Шарэйка жыў у атмасферы непрыхільнасці да манарха, 
ён наслухаўся пра яго многа непрыемных гісторый. 

Удвух з Піліпам яны з асцярожнасцю складалі петы-
цыю да караля, якую той павінен быў уручыць падчас раз-
мовы з яго вялікасцю, каб на просьбу не забыліся. Русін 
яшчэ так-сяк петрыў у рэестрах, але ў складанні петыцыі 
паказаў сябе зусім няздатным, і Шарэйку давялося самому 
поўнасцю надыктаваць яе. Ён асцерагаўся пісаць сам, каб 
потым яго не прыцягнулі да адказнасці. 

* * * 

На столі ў вялікай зале Эстка ўжо маляваў геніяў Чыс-
ціні і Мудрасці і раіўся наконт іх дэвізаў з ксяндзом Кан-
тэнбрымкам. Сваё маляванне ён завесіў ад цікаўных вачэй 
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старымі прасцінамі, бо не любіў, каб нехта без дазволу 
падглядаў, як ён працуе. 

Цяпер, калі справа была ўжо распачата, ён пераканаў-
ся, што атрымаў цяжкае і няўдзячнае заданне. Чысціня не 
магла быць дужа маладой, Мудрасць — тым болей. Ён не 
мог вымаляваць на столі ніводнага прыгожага твару, нічо-
га ідэальнага. 

Яго штохвілінна падсцерагалі непрадбачаныя цяж-
касці. Часам мастака агортваў адчай, і ён гаварыў сам 
сабе: 

— I трэба ж мне было вылезці з гэтай прапановай, ад 
якой будуць адны непрыемнасці — крытыка, зайздрасць, а 
яшчэ ўсё скончыцца тым, што князь не заплаціць за такую 
цяжкую працу! 

Бадай што, такімі самымі думкамі быў апанаваны і 
князь, які ўвогуле шкадаваў, што даў сябе ўгаварыць пры-
няць караля. Яму прыемна было б паказаць каралю скарб-
ніцу, архіў, залатую ардынацкую харугву, можа, нават і 
прыдуманы ім "штурм Гібралтара", але разам з тым — 
колькі выдаткаў, непрыемнасцей, непрадбачаных наступ-
стваў! Хвілінамі на яго навальвалася ягоная старая не-
прыязь да Аканомчыка, якому ён хацеў даць адчуць, 
якім мізэрным ён выглядае перад Радзівіламі, а потым ён 
палохаўся, як бы гэта не выйшла яму бокам. У яго была 
вялікая, нясцерпная прага чым-небудзь падкусіць караля, 
але ж трэба было зрабіць гэта далікатна, тактоўна. 

Розныя планы выстройваліся ў галаве князя. Бадай 
штодня, ледзь бралася на золак, ён клікаў пана Севярына 
і цішком пераказваў яму, што надумаўся за ноч. Часцей за 
ўсё Жавускі адхіляў князевы прапановы. 

— Ты ўжо і так, княжа, папсуеш яму крыві, калі па-
кажаш, які ты багаты, а ён, небарака, сядзіць па вушы 
ў даўгах. Пані Кракоўская, пані Любецкая, князь экс-
падкаморый, пляменнікі, любімая пляменніца маршалка 
цягнуць і цягнуць з яго, ніяк яму іх не наталіць. 

— Што так, то так, пане каханку, — бурчаў ваявода, — 
ды і ў мяне такіх хапае. 

Праз некалькі дзён пасля абмеркавання малюнка на 
столі раніцой зноў прыбег пакаёвы слуга і паклікаў пана 
Севярына да ягамосці князя. 
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"Мусіць, зноў штосьці выдумаў — або другі Гібрал-
тар, або нешта іншае таго самага кшталту", — падумаў 
Жавускі. 

Ён убачыў князя моцна ўсхваляваным, твар яго аж 
свяціўся. 

— Сядай, пане каханку, — сказаў ён, — зараз я спачат-
ку раскажу табе... я тут нештачка надумаў... прагневацца на 
мяне за гэта ён не зможа, а сораму зазнае. Вось паслухай. 
Кароль заўсёды generalissitnus — галоўнакамандуючы — 
усяго войска... ці ж не так? I яму трэба яго інспектаваць. 
Так жа? А як ён будзе яго аглядаць? Вядома ж, на кані, як 
належыць. А ён сядзіць на кані, не раўнуючы, як сабака 
на плоце, і нізавошта на незнаёмага каня не сядзе. Я за-
гадаю падрыхтаваць яму майго самага лепшага арабскага 
скакуна Пальміра, у найпрыгажэйшай збруі, з выдатным 
сядлом, накрыўкай. Ты мяне разумееш? Што ён не сядзе, 
я за гэта ручаюся. Гэта цудоўная фінфа, і мне яна нічым 
не нашкодзіць. А там, можа стацца, будзе гразь, і ён пехам 
падыбае перад строем у панчошках і чаравічках. 

I князь засмяяўся, прыклаўшы кулак да вуснаў. 
— Ну што? 
— I гэта прынясе князю задавальненне? — усумніўся 

Жавускі. 
— А ўжо ж, прынясе, — жвава адгукнуўся князь. — 

Тут не толькі конь, якога павядуць за ім, але і паляванне, 
мядзведзі. У мяне ёсць адзін такі, які нагоніць страху на 
ўсіх. Чыстае страшыдла. 

— Абы толькі гэта прайшло для нас беспакарана, — 
прашаптаў Жавускі. 

— Ну, ну! Пра гэта паклапоцяцца мае паляўнічыя, — 
адказаў князь, — але каралю мы прапануем пазабаўляцца з 
мядзведзямі! Вось так! Разумееш мяне? 

Пане Каханку прымружыў вочкі і ўсміхнуўся. 
— Конь! Ого! Сапраўды, добрая ідэя! 
— Добрая, — пацвердзіў пан Севярын. — А што, калі 

ён усё ж сядзе, а каню ўздумаецца скінуць яго? 
— Ды не сядзе ён! Ха, ха! Гэтага не дапусцяць ягоныя 

ад'ютанты. Калі ж сядзе, то мы яго абступім — можа, 
пасля ён будзе крыху скардзіцца на шлунак, але паламаць 
косці мы яму не дамо. 
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Кожны падобны пункт разнастайнай праграмы штодня 
падрабязна абмяркоўвалі. Прыкладна чатыры — шэсць 
дзён Станіслаў Аўгуст павінен быў правесці ў Нясвіжы, 
і на кожны дзень трэба было нешта прыдумаць — на 
раніцу, пасля абеду і ўвечары. Тэатр, балет, феерверкі, па-
ляванне, выезд у Заўша, дзе яго збіралася прыняць жонка 
генерала Мараўскага, у Альбу, агляд замкавых каштоў-
насцей — можна было стаміцца, адцаючы гэтаму ўвесь 
адведзены час. 

Сам замак дзеля такой нагоды паднаўляўся. Мэблю 
абівалі і залацілі нанава, шпалеры на сценах мянялі на 
новыя, спецыяльна зладавалі каралеўскія апартаменты. У 
вялікай зале, якую Эстка дакляраваў аздобіць алегорыямі, 
нават паставілі трон, што застаўся ў спадчыну ад Яна Са-
бескага, а другі прынеслі ў каралеўскія апартаменты. 

Спланаваўшы пару-другую фінфаў, якімі князь загадзя 
цешыўся, а ў ягоным характары заўжды сядзела крыху 
злосці, Пане Каханку строга наказаў усім, пачынаючы з 
Фрычынскага, каб без ведама самога князя ніхто не спра-
баваў наблізіцца да караля, не падаваў ніякіх петыцый, 
нічым яму не назаляў. 

— Таго, што зраблю я сам, дастаткова, — казаў ваяво-
да. — Падстрою яму колькі штучак, і хопіць, бо ён усё ж 
госць, хоць і Панятоўскі, але наша шляхта, пане каханку, 
усе гэтыя Шукшты, Пукшты, Рымгайлы і Дрыгайлы, якія 
гэтак жа, як і я, караля і ў грош не ставяць, не раз чулі, як 
я з яго пасмейваўся, а таму таксама могуць дазволіць сабе 
нейкі выбрык... вось чаго я пабойваюся! 

Пакуль усё гэта рыхтавалася, князь, без якога нідзе не 
маглі абысціся, бо ён сам хацеў да ўсяго спрычыніцца, 
павінен быў у адпаведнасці з этыкетам спачатку прывітаць 
караля на мяжы свайго княства, а потым запрасіць яго да 
сябе. У апошнія дні жніўня Станіслаў Аўгуст меўся быць 
у Бельску. 

Па шляху расставілі коней, і ваявода разам з троцкім 
кашталянам Плятэрам і шамбелянам* Сабескім падаліся ў 
дарогу з такой паспешлівасцю, што каля ста пяцідзесяці 
міль праехалі за чатыры дні. 

Заставалася зусім мала часу, кожны дзень быў разлі-
чаны, таму толькі апоўначы князь прыехаў у Бельск, як 
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яго сустрэлі Камажэўскі і Бышэўскі з паведамленнем, 
што кароль неадкладна прыме яго, хаця сабраўся на 
спачын. 

Ваяводу тут ужо чакалі. 
Якраз падышоў і любімец яго вялікасці Міхал Залескі, 

ён таксама запэўніў, што кароль прыме князя. 
Каралю хацелася як мага хутчэй сустрэцца і расстацца 

з Радзівілам, якога ён рэдка бачыў і не ведаў, пра што з 
ім гаварыць; даводзілася прыкідвацца фамільярным, вясё-
лым, а гэта яму не пасавала. 

Адносіны гэтых двух надзвычай не падобных адзін на 
аднаго людзей былі дзіўнымі, яны належалі да абсалютна 
розных, як неба і зямля, светаў. 

Станіслаў Панятоўскі, выхаванец пані Жафрын, на-
лежаў да вышэйшага еўрапейскага свецкага грамадства; 
далікатны, гладкі, ён увесь час іграў нейкую ролю, амаль 
што нікому не раскрываў сваіх думак, вышэй за ўсё цаніў 
свецкі этыкет і элегантнасць. Вучоны, эрудыт, лінгвіст, 
дасціпны, салодкі і мілы, какетлівы, як жанчына, ён не 
мог ні выказваць сімпатыю, ні зблізіцца з забіякам старога 
гарту, фамільярным аж да нахабства, які прывык усюды 
верхаводзіць, рэдка бываў цвярозы, меў што ў галаве, тое 
і на языку, любіў выдумляць пра сябе самыя неверагодныя 
гісторыі і легенды. 

Князь не мог перайначыцца нават дзеля караля, ён не 
ўмеў быць іншым, яго трэба было ўспрымаць такім, які 
ён ёсць. 

Таму можна сабе ўявіць, чаго каштавала гэтаму вытан-
чанаму, далікатнаму шляхціцу падладзіцца да дзівацтваў 
таго, каго ў колах, блізкіх да караля, называлі літоўскім 
мядзведзем. 

Для абодвух было пакутай доўга знаходзіцца разам, ап-
рача таго, Станіслаў Аўгуст, заўжды і з усімі вельмі далі-
катны, павінен быў цераз сілу трываць слодыч і фіміям і 
прымаць ад ваяводы нязграбныя праявы пачцівасці, калі 
часта пры гэтым так і карцела зайсціся ад смеху. 

Спачатку Радзівіл заўсёды бываў нясмелы, нейкі на-
дзьмуты, але неўзабаве ўдаваўся ў сваю звыклую балбат-
ню, калі жарт пераходзіў у пахвальбу, у самы неверагод-
ны вымысел. На шчасце, віно, бакалы, віваты* заўжды 

63 



ўлагоджвалі і супакойвалі ваяводу. Самым цяжкім для Ра-
дзівіла было выступаць з прамовамі, а ў той час без іх 
нельга было абысціся, ніхто не мог мінуць гэтага аба-
вязку. 

У князя было ў запасе некалькі падрыхтаваных загадзя 
фраз, а далей ужо яму дапамагаў хто-небудзь з блізкага 
акружэння. На гэты раз з ім быў Плятэр, і потым усе 
сышліся на тым, што з-за позняй пары, стомленасці пасля 
дарогі прамова павінна быць кароткай. 

У асветленай зале яны ўбачылі яго вялікасць з біску-
пам Нарушэвічам, Храптовічам і ад'ютантамі. У караля, як 
заўжды ў такіх выпадках, была на вуснах вясёлая ўсмеш-
ка, якая, здавалася, ніколі не сыходзіла з ягонага твару. На 
ім можна было заўважыць і радасць, нібыта кароль са-
праўды быў шчаслівы бачыць гэтага "найлепшага са сваіх 
прыяцеляў". 

А вось князь не мог гэтак жа прыкінуцца, раптоўна 
стаць ветлівым і шчаслівым, ён не прывык да такой дып-
ламатыі, таму напусціў на сябе пачцівы выгляд вялікай 
павагі, дакучлівы і непрыемны для яго, але, на шчасце, 
ненадоўга. 

Плятэр стаў так, каб пры неабходнасці памагчы Ра-
дзівілу з прамовай, а князь выказаў сваю радасць ад таго, 
што ён бачыць яго вялікасць, прывітаў яго ад імя насель-
нікаў свайго княства і ваяводства, а разам з тым засведчыў, 
што род Радзівілаў (а не толькі ён сам) быў бы надзвычай 
удзячны свайму каралю, калі б ён даў згоду прыехаць па-
гасцяваць у Нясвіж і колькі дзён адпачыць ад падарожжа. 

Усё гэта ваявода прагаварыў як у дзяцінстве вызуб-
раныя пацеры ўслед за маці, але крыху запінаючыся, бо 
стрымліваўся, каб не ўстаўляць, як прывык, сваё "пане 
каханку" ледзь не за кожным словам. Ён замаўчаў, калі не 
было ўжо чаго сказаць і Плятэру, які злёгку таргануў яго 
за рукаў кунтуша ў знак таго, што яны паспяхова выканалі 
гэты нудны абавязак. 

Кароль слухаў іх з выразам цікавасці на бледным стом-
леным твары, а потым сам загаварыў з такой сардэчнасцю, 
нібыта ён быў з домам Радзівілаў у пастаянных найлеп-
шых сяброўскіх адносінах. З удзячнасцю прыняў запра-
шэнне, запэўніў, што будзе шчаслівы, калі... і г. д., і г. д. 
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Адразу ж пасля гэтых традыцыйных прывітанняў раз-
мова пайшла вальней. Кароль спытаўся, як даехалі; ваяво-
да пахваліўся, што вельмі спяшаліся і даехалі хутка, што 
мусяць тут жа вяртацца назад, каб хутчэй завезці радасную 
навіну свайму роду. Ён нават запэўніў яго вялікасць у тым, 
што не будзе начаваць у Бельску, адразу ж паспяшаецца 
вярнуцца ў Нясвіж. 

Уся гэта сустрэча не заняла і паўгадзіны; кароль на 
развітанне прачула сказаў князю: "Да спаткання, пане 
ваявода!" — і падаўся ў спальню, а князь разам з Кама-
жэўскім і Бышэўскім выйшаў, запрасіў іх да сябе. У гэты 
час слугі князя ў заезным доме, перад якім паставілі свае 
вазы, прыгатавалі папіць і паесці, бо ваявода быў галодны 
і сасмяглы. I дзень выдаўся гарачы, і Камажэўскага ведалі 
як аматара перакуліць кілішак-другі. 

Радзівіл быў у гуморы, вельмі рады, што збыў з плеч 
цяжар аўдыенцыі, адразу ж пачаў расказваць пра свае не-
звычайныя падарожжы, хваліўся тым, як хутка ён дабраў-
ся да Бельска і пацвердзіў, што адразу ж паспяшаецца 
вярнуцца. Яны зайшлі ў пакой, дзе ўсё ўжо было рас-
стаўлена. Ваявода спачатку загадаў наліць вялізны келіх 
з вычаканенымі на ім трубамі, падняў яго за здароўе яго 
вялікасці і за пана генерала. Камажэўскі паспяшаўся уз-
няць тост у адказ — віват князю і роду Радзівілаў. Келіхі 
былі напоўнены венгерскім віном, прывезеным як быц-
цам з Нясвіжа. 

Выпітае віно праясніла твары, вярнула стомленым па-
дарожнікам жвавасць; на стале была процьма халоднага і 
гарачага мяса, гародніны, розных прысмакаў — хоць жы-
вот расперажы; усе абселі стол, і князь пачаў баяць свае 
нязменныя байкі пра падарожжы, асабліва пра выправу ў 
Туніс і Марока, дзе ён на самай справе ніколі ў жыцці не 
бываў. Расказаў пра тое, як ён, нібыта, пазбегнуў вялікай 
небяспекі, калі караван быў засыпаны пяском у пустыні, 
і толькі рашучасць князя і прыпасы правізіі дапамаглі 
ўсім уцалець. Пакуль ён расказваў, келіхі напаўняліся і 
апусташаліся. За гэты час слугі перапраглі коней, і князь, 
асушыўшы апошні келіх, развітаўся з Камажэўскім і зага-
даў вяртацца ў Нясвіж. 
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* * * 

У той час, пакуль усё гэта дзеялася, у адсутнасць кня-
зя ў Нясвіжы яго замяшчалі пан Севярын, князь Геранім 
і Мараўская з мужам. Піліп Панятоўскі сядзеў нібы на 
гарачым вуголлі, чакаючы прыезду караля, і цешыўся цу-
доўнейшымі надзеямі. 

Панну Моніку ўвесь час непакоілі прыкметныя пераме-
ны ў настроі, выглядзе і паводзінах хлопца. Яна адчувала, 
што з русінам штосьці не так, нешта здарылася, а ён ад яе 
таіцца. Моніка вырашыла, пакуль князя не было і яна мела 
больш вольнага часу, выпытаць у Панятоўскага, што з ім, 
спрабавала і прылашчыць яго і падпаіць. Русін дазваляў 
рабіць з ім што ёй заўгодна, але не раскрываў таямніцы. 
Смяяўся, жартаваў і кляўся, што нічога не ўтойвае. 

Панна Моніка, назіраючы за ім, заўважыла, што ён 
дужа часта сустракаецца з Шарэйкам, але гэта не навяло 
яе на нейкія здагадкі. 

I вось неяк увечары яна папрасіла, каб Піліп склаў ёй 
песеньку пра Філона і Юстыну. Панятоўскі быў не такі 
ўжо слабахарактарны, але для Монікі гатовы на ўсё; ён 
некалькі разоў перапісваў, крэсліў, ірваў, паліў, нарэшце на 
невялікім аркушыку паперы напісаў вершык пра Філона і 
аздобіў яго каліграфічнымі завіткамі. 

На такім самым аркушыку паперы ў яго была напіса-
на загадзя падрыхтаваная петыцыя да караля, якую яны 
з Шарэйкам не адзін раз перараблялі; абедзве паперыны 
аказаліся ў адной кішэні. 

I выйшла так, што неасцярожны хлопец, спяшаючыся 
ўручыць песеньку Манюсі ў час спаткання, памыліўся, і 
замест яе аддаў ёй петыцыю, якую яна, не разгарнуўшы, 
схавала за гарсэт. У гэты дзень Піліп не заўважыў па-
мылкі, а дзяўчына толькі ўвечары, калі захацела пачытаць 
песеньку, здагадалася, што ён незнарок раскрыў таямніцу. 
Ёй адразу ўсё стала зразумелым — хваляванне русіна, 
ягоныя частыя перамовы з Шарэйкам, спробы схавацца ад 
людзей. 

Дасведчаная ва ўсім, што рабілася і гаварылася пры 
двары, Моніка зразумела ўсю небяспеку таго, што спад-
цішка патаемна рыхтавалі хлопцы. Яна ведала, што князю 
не спадабалася б тое, што пры яго двары аказаўся гэты 
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бедны чыноўнік Панятоўскі, нібыта спецыяльна падстаў-
лены, каб напомніць каралю пра ягонае вельмі сціплае 
паходжанне. Яна вырашыла папярэдзіць князя, што ён за-
быўся пра магчымасць такога прылюднага ўніжэння для 
караля. Моніка сама дзівілася, як гэта яна не ўспомніла, 
што русін зваўся Панятоўскім. А можа, князь спецыяльна 
выбіраў сабе прыяцеляў і слуг з каралеўскімі імёнамі, хіба 
не прыклад таму шамбелян Сабескі, які служыў пры два-
ры? Панятоўскі на стайні, Сабескі — прыдворны, нішто 
сабе пара! Хаця, папраўдзе, пра Панятоўскага ўсе забыліся. 

Яна была ўпэўнена, што князь ніколі не дазволіў бы 
Піліпу Панятоўскаму падысці да караля і падаць яму пе-
тыцыю. 

У яе з'явілася выдатная аказія саслужыць князю доб-
рую службу, даць яскравы доказ сваёй адданасці яму і 
атрымаць падзяку ў выглядзе пасагу. 

Праўда, дзеля гэтага трэба было выдаць Піліпа, але 
яна мела пэўнасць, што яму тое пойдзе толькі на карысць. 
Пры радзівілаўскім двары ніхто не верыў у сілу і багац-
це караля; усе смяяліся з ягонай пазалочанай беднасці, з 
ягоных даўгоў — панна Моніка наслухалася гэтых размоў. 
Таму яна не разлічвала, што Піліп мог бы нешта атры-
маць ад караля, а значыць, праз яе ён нічога страціць не 
мог. Тым болей, кароль мог і забыцца пазней, пакінуўшы 
Нясвіж, пра тое, што паабяцаў. 

Пагэтаму Моніка цвёрда вырашыла перашкодзіць Пілі-
пу падаць каралю гэтую петыцыю. Заставалася вырашыць, 
як зрабіць так, каб Піліп не здагадаўся, што яна пра ўсё 
ўведала. 

Яна спадзявалася, што Піліп заўважыць памылку, аба-
вязкова прыбяжыць па петыцыю, і вырашыла аддаць яе, 
зрабіўшы выгляд, што не паспела прачытаць і не даведа-
лася, пра што там пісалася. 

Сапраўды, назаўтра раніцой прыбег устрывожаны і 
ўсхваляваны Піліп і, заікаючыся, пачаў прасіць аддаць пе-
сеньку пра Філона ў абмен на другую, бо тая нібыта была 
дрэнна напісана. 

Панна Моніка пачала моўчкі шукаць, знайшла па-
перчыну, і аддала яе ў абмен на сапраўднага Філона, ды 
так лоўка сыграла абыякавасць, што русін супакоіўся, 
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упэўнены ў тым, што яна яшчэ нічога не прачытала і 
ягоная таямніца не раскрылася. Пісар пацалаваў ёй руку і 
адразу пайшоў, спаслаўшыся на процьму работы. А панна 
вырашыла добра падумаць, з чаго і як пачаць. Яна выдатна 
ведала князя, і ёй было даўно вядома, як ён адносіцца да 
караля, як не хацеў ён прымаць яго, толькі ўступіў угаво-
рам, чула і пра тое, што ваявода баяўся, як бы хто-небудзь 
не ўчудзіў нешта неспадзяванае. Вось такой неспадзеўкай, 
найвялікшай непрыемнасцю і мог стаць напамінак каралю 
ў час пышнага прыёму пра ягоную беднасць і несамавітае 
паходжанне роду Панятоўскіх. 

Цяпер уся справа была ў тым, як падступіцца да князя, 
калі той вернецца з Бельска, перасцерагчы яго і заслужыць 
сабе падзяку. 

У Нясвіжы ведалі дзень і гадзіну, калі князь меўся вяр-
нуцца. Жавускі, князь Геранім і некалькі прыдворных ужо 
чакалі яго. Можна было б лёгка праслізнуць і загаварыць 
з князем, але Моніка ведала ўсе ягоныя звычкі, месцы, дзе 
ён бывае, і выбрала самую прыдатную часіну для размо-
вы, каб ніхто з прыдворных не пачуў. 

Ваявода вярнуўся раніцой, каля ганка яго сустрэлі, 
акружылі ўсе, хто яго чакаў; ён пачаў распытваць пра 
"Гібралтар", пра тое, што рабілася для сустрэчы караля, 
пра рэчы, якія павінны былі прыбыць з Белай і Вільні. 
Праціснуцца не было як. Прыйшла пара снедання, князь 
моцна падхмяліў сябе і сядзеў, стомлены дарогай, у крэс-
ле; ён прыкрыў твар хусцінкай, і ўсе павыходзілі, бо 
ведалі, што гэта азначала: князь хоча падрамаць. Але неў-
забаве ён гучна захроп, і не дрымота, а моцны сон змусіў 
яго закрыць ацяжэлыя павекі. 

Час ад часу ён ускрыкваў, спрасонку ўскокваў, зноў 
засынаў, відаць, што і сон не мог яго супакоіць. 

Панна Моніка чакала. Яна рашыла зайсці адразу ж 
пасля таго, як князь прачнецца. Стаяла пад дзвярыма і, як 
толькі князь паклікаў пакаёвага слугу і сцягнуў з галавы 
хусцінку, то замест слугі ўбегла Моніка, схапіла князя за 
руку і пацалавала яе. 

Ваявода быў у добрым настроі. 
— Чаго ты хочаш? — спытаў ён. — Ідзі да князя Ге-

раніма або да краўчага, бо я ўжо стары! 
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— Ваша княская мосць, — пачала Моніка, моцна хва-
люючыся, — у мяне ёсць вельмі важная вестка, я хачу 
расказаць яе вам. 

— Ну, ну! Што здарылася? Здрадзіў нехта з панічоў? 
Так? — усміхнуўся ваявода. 

— Ах! Вашамосць княжа! Хіба вам да мяне? Тут 
робіцца такое, што можа вам не спадабацца! 

— Ды ну! I што ж такое? Што? — нахіліўся да яе 
князь. 

— Я не ведаю, ці вядома князю, што тут, пры двары, 
на стайнях ёсць чыноўнік, пісар, па прозвішчы Панятоўскі. 

Князь зморшчыўся і прыклаў палец да галавы. 
— Пачакай! Пане каханку! Сапраўды так! Ёсць! Я 

прыпамінаю. А бадай цябе качкі! Панятоўскі! Так і ёсць! 
— I вось якраз ён збіраецца скарыстаць гэта і падаць 

каралю петыцыю. Чыноўнік князя! 
Ваявода не даў ёй больш нічога сказаць, ускочыў, сха-

піў дзяўчыну за плечы: 
— Маўчы! Чуеш? Маўчы! 
— Я прыйшла толькі для таго, каб папярэдзіць пана 

ваяводу. 
Радзівіл панура задумаўся. 
— Вось табе і фінфа! 
— Пане княжа! — спяшалася Моніка, — Я магу пера-

шкодзіць ягонаму намеру, зраблю так, што ніхто і ведаць 
не будзе! 

Князь зірнуў на яе. 
— Гэтага нельга дапусціць! — усклікнуў ён. — Іначай 

скажуць, што я зрабіў наўмысна, гэта падобна на змову! 
Сто чыноўнікаў пры двары, і ніхто не задумаўся, не ўспом-
ніў, што ў нас ёсць Панятоўскі, не папярэдзіў мяне, пане 
каханку! Трэба было, каб гэта змікіціла дзяўчына! 

— Вашамосць, княжа! — перапыніла Моніка. — Яшчэ ж 
нічога не здарылася... Яшчэ ўсё можна паправіць. Хай 
князь мне скажа, я ўсё зраблю. 

— Так! Пане каханку, — сказаў ваявода, пачухаўшы 
патьгліцу, — але што можна зрабіць? 

Ён пачаў хадзіць па пакоі. 
— На той час яго можна было б замкнуць, — меркаваў 

ён, — але з гэтага атрымаецца такі larum — канфуз — што 
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нічым пасля не аплаціш, гэта ўжо будзе крымінал! Ды і 
прасіць таго дундука, каб ціха сядзеў у сваім заканурку, я 
не магу. А каралю такі Панятоўскі, што ўзяўся чорт ведама 
адкуль, будзе не даспадобы. Ён падумае, што я наўмысна 
яго схаваў, каб дапячы яму. 

Устрывожаны князь хадзіў па кабінеце, падкручваў 
вусы ў задуменні, паціскаючы плячыма. 

Тут Моніка падступілася да яго і зноў пацалавала 
руку. 

— Хай мне князь толькі загадае, што трэба зрабіць, і 
я абяцаю, што ўсё зраблю, а не дапушчу Піліпа да караля! 

— Каб і духу ягонага тут не было! — узлаваўся ваяво-
да. — Пра яго ніхто не павінен ведаць. I не толькі я, але і 
ніхто з чыноўнікаў не павінен займацца ім. Якім чынам, 
як ты гэта зробіш, але, пане каханку, пастарайся зрабіць 
так, каб ён не змог нідзе паказацца, каб маўчаў, і сама пра 
яго нікому ні слова. 

Моніка лагодна ўсміхнулася. 
— Хай князь будзе спакойны, — пераконвала яна, — я 

яшчэ не ведаю як, але зраблю ўсё, што можна, і кароль не 
ўбачыць ні Панятоўскага, ні ягонай петыцыі. 

— Самым простым было б замкнуць яго ў склепе! — 
паўтарыў князь. — Але ж тут нічога не ўтоіш. Праню-
хаюць! Хто? Што? Панятоўскі? Князь яго замкнуў? Па-
крыўдзілі... шляхціца... 

— Ваша княская мосць, усё зладзіцца без вас, я сама 
яго дапільную, — запэўніла Моніка. 

У суседнім пакоі здалёк пачуліся крокі. Радзівіл пака-
заў Моніцы на дзверы, праз якія яна выслізнула, а ў пакой 
зайшоў Мараўскі. 

Ён застаў швагра такім узрушаным, што не вытрымаў 
і запытаўся: 

— Здарылася нешта непрыемнае? 
— Дрэнны сон бачыў! — адказаў ваявода. — Снілася, 

што Панятоўскі душыў мяне за горла. 
Генерал засмяяўся. 
— Упэўнены, — дадаў Радзівіл, — што хоць я дзеля 

яго гатовы павыдзіраць з галавы апошнія валасы, але 
скончыцца тым, што ніхто не будзе задаволены, а кароль 
паедзе з кіслай мінай. 
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— Ну што вы зноў за сваё! — незадаволена ўпікнуў 
яго Мараўскі. — Навошта ж гэтак? Усё ідзе сваім парад-
кам. Звера жывога і забітага навезлі ў дастатку, з Белай 
усё, што князь хацеў, прывезлі, Эстка малюе, аж пыл ку-
рыць. Такую Зайздрасць адмастачыў, што на яе страшна 
глянуць. У Альбе ўсё падрыхтавана. 

Князь уздыхнуў. 
— I вы ўсе, і я — сляпыя, — сказаў ён. — Тут такое 

можа стацца, што мы і не заўважым, як наша цяжкая пра-
ца пойдзе прахам. 

Услед за Мараўскім зайшоў пан Севярын, потым князь 
Геранім; ваявода крыху паспакайнеў, але аж да самай вя-
чэры быў задуменным і маўклівым. 

Ён нікому не расказаў пра размову з Монікай. Хаця 
ўсе бачылі, што яго нешта трывожыць, але ніхто не мог 
знайсці прычыну. 

А Моніка ад радасці, што ёй усё так добра ўдалося, у 
гэты вечар спявала не толькі пра Філона, але і такія пе-
сенькі, якіх ад яе ніхто яшчэ ніколі не чуў. 

Назаўтра зранку княскі прыдворны Даўгела прыйшоў 
да Чачкевічоўны і шапнуў ёй, каб ішла да ваяводы. Ён 
ужо чакаў. 

— Я ўсё добра разумею, — прамовіў ён, — і думаю, 
што ты, хітрыца мая, дзеля мяне аднаго гэтым не зай-
малася б, але я табе аддзячу. У Стаўках ёсць пяць хат з 
сялянамі, двор нішто сабе, і зямля неблагая. Усё гэта будзе 
тваё, калі пазбавіш мяне ад таго Панятоўскага, хай ён едзе 
туды з табой, а ты трымай яго там за шыю, пакуль кароль 
не паедзе. 

— Князь хоча, каб усе разнеслі, што там быў Паня-
тоўскі, — разважала Моніка, — а што людзі падумаюць? 
Навошта вам такое? Я яго тут замкну на гэтыя дні, і пра 
тое не будзе ведаць ні адна жывая душа. 

— А ён возьме ды ўцячэ, — сказаў князь. — Я не магу 
паставіць там маіх гайдукоў. 

— Гайдукоў? Навошта яны мне? — запярэчыла панна 
Чачкевічоўна. — У мяне ёсць шэсць-сем дзяўчат з фаль-
варка, яны будуць сцерагчы дзверы. Ды і я сама буду піль-
наваць яго, не дам яму высунуцца, а мяне ён паслухаецца. 
Увесь клопат у тым, каб паспець у патрэбны час завабіць 
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яго да мяне і каб князь загадаў Дэрасвічовай — ахміст-
рыні, каб яна ні пра што не распытвала, а рабіла тое, што 
я ёй скажу. 

На твары ваяводы заззяла ўсмешка. 
— Напрамілы бог, пане каханку, — усклікнуў ён, — цу-

доўнае відовішча! Шэсць дзевак з лапатамі ці з венікамі 
і арыштаваны шляхціц! Яму там будзе так добра, што ён 
забудзецца і пра сваё прозвішча і пра службу ў Радзівіла! 

Князь смяяўся, ён быў дужа задаволены. Моніка ззяла 
ад радасці. 

— Толькі ж глядзі, каб ніякай пагалоскі. 
— Ён і не піскне, — супакоіла князя дзяўчына. — Я 

скажу яму, што яго вартуюць гайдукі па загадзе князя, а 
сама пастаўлю пры дзвярах дзяўчат. 

Ваявода пагладзіў яе па падбародку. 
— Але ж і ты сама будзь да яго літасцівай, зрабі так, 

каб яму не было дужа сумна ў вязніцы. Га! Ты разумееш? 
Моніка сціпла апусціла вочы. 
— I глядзі, каб мне пра гэта не напомнілі, — дадаў 

князь. — Як толькі кароль паедзе, усё зраблю для цябе. 
Узнагароджу. А зараз — ша! Глядзі, не ўпусці яго! 

Моніка пакруціла галавой: 
— Вы ж бачыце, князь, я не такая дурная і ведаю, што 

трэба рабіць. 
Ваявода падышоў да століка каля ложку, узяў доўгі 

мяшэчак з зялёнага шоўку, дастаў з яго прыгаршчы дука-
таў і высыпаў у падстаўлены фартушок дзяўчыны. 

— Папрасі там падаць яму гарнушак віна... ды заесці 
чаго... каб потым не казаў, што яму не давалі піць і марылі 
голадам, — прамовіў гэта, паказаў на дзверы і прашап-
таў: — Глядзі ж, зрабі ўсё як след! Аддзячу! 

У гэты дзень усе лёгка маглі вызначыць па твары кня-
зя, што ён прыдумаў нейкі фокус і быў дужа рады, але не 
распытвалі, бо ў яго часам былі такія фантазіі, пра якія 
ён не гаварыў, упарта маўчаў... рыхтуючы якую-небудзь 
неспадзяванку. 
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* * * 

Кароль выехаў з Бельска і рушыў далей, па шляху яго 
ўсюды ўрачыста віталі, прымалі са старапольскай гасцін-
насцю, асыпалі загадзя падрыхтаванымі падарункамі. 

Нязменная каралеўская ўсмешка, якая звычайна не 
сыходзіла з вуснаў Панятоўскага ад рання да змяркання, 
была з ім і ў дарозе. У характары Станіслава Аўгуста на-
ват самыя блізкія да яго людзі знаходзілі і недахоп энергіі, 
сур'ёзнасці, вытрымкі, і праявы слабасці, нецярплівасці, 
але нават самы зацяты непрыхільнік не мог аспрэчыць 
таго, што ў караля было добрае сэрца. I якраз гэтая мяк-
касць рабіла яго слабым. Ён ва ўсім сваім жыцці быў 
рады падабацца ўсім, быць карысным людзям, а таксама 
не любіў псаваць каму-небудзь настрой сваім смуткам, 
непрыемнасцямі. Таму ўсюды і заўсёды ён стараўся выгля-
даць спакойным, радасным і шчаслівым, хаця ў душы пе-
ражываў і пакутаваў. I ў гэтым цяжкім падарожжы, асаблі-
ва напярэдадні візіту ў Нясвіж кароль прадбачыў, на якія 
непрыемнасці ён можа нарвацца, але адчуваў сябе абавяза-
ным заўсёды выказваць захапленне, радасць і ўдзячнасць. 
Тым, хто зайздросціць лёсу манархаў, хапіла б аднаго такога 
візіту, каб пераканацца, якой няволяй абарочваецца ўяўнае 
шчасце каралёў і князёў, вымушаных нязменна трымацца 
этыкету, цэлымі днямі правіць службу, ім рэдка надара-
ецца рабіць тое, што самім падабаецца. Кожны ўчынак 
загадзя абдумваецца, пралічваецца, запісваецца ў праграму 
дзеянняў, робіць жыццё невыносным, бо ўвесь час трэба 
іграць сваю ролю. У падарожжы Станіслаў Аўгуст адчу-
ваў гэта як ніколі, бо за выключэннем некалькіх гадзін 
адпачынку ў яго не заставалася вольнай хвіліны для сябе. 

У свіце Станіслава Аўгуста было даволі многа наро-
ду, усе самыя любімыя людзі: граф падкаморый Храп-
товіч, біскуп Нарушэвіч, літоўскі пісар генерал Камажэў-
скі, ад'ютанты Бышэўскі і Міхневіч, мельніцкі стараста 
Шыдлоўскі, шамбелян Мараўскі, сакратар Бадэні, а так-
сама Белапятровіч, канонік-лектар Гаўронскі, сакратары 
і канцылярысты Сарчынскі, Гандзевіч, Гёбл, апроч таго, 
асабістая служба на чале з пясечынскім старастам Рэксем, 
доктар Баецкі і іншыя. Але ўсё гэтае акружэнне рэдка 
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бывала пры каралі поўнасцю, бо многіх па шляху сустра-
калі і запрашалі ў госці службоўцы і мясцовыя паны. Абоз 
быў вымушаны часта спыняцца, кароль слухаў прывітанні 
і адказваў на іх; дзеля ветлівасці даводзілася есці і піць 
часцей, чым у тым была патрэба. 

Камажэўскі падмяняў караля за келіхам, іншыя яга-
мосці — за міскамі, а ён не мог ні піць, ні есці часта, але 
каштаваў то шакалад, то віно, то гародніну, калі іх часта-
валі ў дарозе. 

Пятнаццатага верасня 1784 года яны спыніліся на нач-
лег у мястэчку Сноў у Рдултоўскіх, дзе іх чакаў на абед 
з мноствам гасцей сам гаспадар — наваградскі харунжы. 
Адсюль было ўсяго некалькі міль да Нясвіжа. Тут спа-
дзяваліся сустрэцца з князем-ваяводам і ягоным братам 
Геранімам або дачакацца іх — пра набліжэнне караля па-
ведамлялі спецыяльна расстаўленыя ганцы. 

Заставалася не ўдакладненай адна толькі частка цы-
рыманіялу сустрэчы. З каралём у падарожжы была ў 
якасці эскорту народная кавалерыя, хутчэй дзеля этыкету, 
чым дзеля патрэбы; яна павінна была суправаджаць яго 
і ў Нясвіжы. Але князь Радзівіл мог дзеля сваёй залатой 
ардынацкай харугвы забыцца пра гонар суправаджэння 
караля ягонай уласнай вартай. Мог узнікнуць канфлікт між 
кавалерыяй і залатой харугвай — або непаразуменне, або 
крыўда — іх трэба было пазбегнуць. Кавалерыяй нельга 
было грэбаваць, але ў ардынацыі залатая харугва такса-
ма мела права прымаць удзел у сустрэчы. Хаця генерал 
Камажэўскі спадзяваўся ўзгадніць усё з князем-ваяводам, 
але ведаючы ягоную далікатнасць ва ўсім, што датычыла 
прэрагатывы яго дому, баяўся, як бы чаго не выйшла. 

У Нясвіжы таксама сабралася папярэдне нарада, у якой 
прынялі ўдзел дэ Лажак і дэ Віле, яны і даводзілі, што 
залатая харугва як гаспадарская магла б без прыніжэння 
для сябе аддаць першынство кавалерыі, а князь Геранім 
і іншыя меркавалі, што кавалерыя таксама лічыцца разам 
з каралём у гасцях і можа адпачыць, саступіўшы ганаро-
вую варту мясцоваму войску. Гучалі галасы за і супраць; 
урэшце пагадзіліся на тым, што яго вялікасці трэба пайсці 
насустрач і дасягнуць нейкага кампрамісу, каб і воўк быў 
сыты, і козы цэлыя. 
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Сноў з яго вялікім і прыгожым палацам, з садам, 
які старанна і дбайна даглядаўся, добра падыходзіў для 
размяшчэння і гасцявання караля і яго світы. Рдултоўскі 
прывітаў яго вялікасць як належала нашчадку старога і ба-
гатага магнацкага роду. Тут яго сустрэла купка прыгожых 
запрошаных дам — сярод іх пані Зеньковічава, жонка сма-
ленскага кашталяна, Лопатава, Плятэрава з дому Жавускіх 
і некалькі паноў: Плятэр, смаленскі кашталян, Абуховічы, 
Кунцэвічы, Марыконі, Аскеркі, Бжастоўскія. 

З Нясвіжа на абед ніхто не прыехаў, але чакалі, што 
вось-вось пад'едзе князь-ваявода з братам у суправаджэнні 
некалькіх мясцовых паноў і прыяцеляў. 

Дзень быў халаднаваты, але многія размясціліся ў 
садзе, пасталі на ганку, бо палац, хоць і немалы, не мог 
умясціць такога наплыву гасцей. Рдултоўскі сеў побач з 
каралём, стараўся заняць яго размовай, але яна нават з 
удзелам Плятэра і ксяндза Нарушэвіча нешта не клеілася. 
Ні кароль не мог патрапіць у лад гаспадару, ні той — яго 
вялікасці. 

Кароль стараўся ў размове быць шчырым і нават фа-
мільярным, гаспадар жа сыпаў не надта ўдалымі камплі-
ментамі, быў празмерна пачцівым і далікатным. 

Перамовы наконт ганаровай варты скончыліся тым, 
што ваявода з братам саступілі Камажэўскаму і згадзілі-
ся, што кавалерыі належыць першынство. Парашылі, што 
роўная колькасць кавалерыстаў і залатых ардынацкіх ры-
цараў будзе суправаджаць яго вялікасць пры ўездзе ў за-
мак, а пры дзвярах каралеўскіх пакояў будзе стаяць толькі 
народная панцырная кавалерыя, якая ехала з ім ад самага 
Пінска. Усю астатнюю вартаўнічую службу прызначылі 
правіць ардынацкай міліцыі, якой дзяжурны ад'ютант ка-
раля павінен быў аддаваць загады і паведамляць пароль. 

З каралём быў цэлы эскадрон панцырнай кавалерыі, 
дужа святочна апранутай, з багатай зброяй, тут было мно-
га прадстаўнікоў знатных родаў, багатых, звыклых усю-
ды першынстваваць, і Камажэўскі з Бышэўскім апасаліся 
магчымых сутычак з радзівілаўскімі афіцэрамі, набранымі 
пераважна з чужаземцаў, якія трымалі сябе ў Польшчы 
больш ганарыста, чым на радзіме. Даводзілася быць вель-
мі пільным, каб унікнуць гэтай небяспекі. 
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Аднак кароль і двор, набліжаючыся да Нясвіжа, адчувалі 
яшчэ і ў іншым пэўную далікатнасць становішча. Ніхто не 
сумняваўся ва ўзаемных пачуцдях абедзвюх світ, ні ў кога 
не было даверу, усе пазіралі насцярожана, і, само сабой, у 
такім напружанні любы рух, слова, учынак кожны будзе 
тлумачыць па-свойму, са страхам, шукалі ў іх праяву недаб-
разычлівасці. Пра гэта таксама не варта было забывацца. 

Калі б не мельніцкі стараста Шыдлоўскі, вясёлы, дас-
ціпны, востры на язык, але спрытны і талковы, і не біскуп 
Нарушэвіч, якія стараліся падбадзёрыць і развесяліць ка-
раля, то Станіслаў Аўгуст мог бы і паддацца трывозе, якая 
гнездавала ў ягонай душы. 

Шыдлоўскі невысока ставіў Радзівіла і супакойваў ка-
раля, што той не адважыцца неяк прынізіць годнасць яго 
вялікасці, а ў прысутнасці князя ніхто не захоча рабіць 
нешта непрыемнае для караля і гасцей; ён быў упэўнены 
ў гэтым. 

— За самой гэтай ягонай раскошай, за пышнасцю 
прыёму хаваецца тонкі намёк, — гаварыў Станіслаў Аўгуст 
свайму сябру. — Знешне ён як бы выказвае мне павагу, але 
на самай справе думае: "Пане каханку, мне гэта нічога не 
абыходзіць... а ты як быў для мяне бязродным паслугачом, 
так ім і застанешся". Але гэтым ён не задаволіцца, паба-
чыш, мой стараста, што тут будуць і розныя іншыя тонкія 
намёкі, адзін за адным. I сам князь, і тыя, хто да яго пад-
лізваецца, выкінуць нейкія жарцікі. 

— Ваша вялікасць, — супакойваў караля стараста, — 
нават калі дапусціць, што нешта падобнае здарыцца, то ў 
нас ёсць адно лякарства: мудра ігнараваць тое, чаго мы не 
хочам ведаць. Уся штука ў тым, каб не паказаць выгляду, 
што мы пакрыўдзіліся. 

— Воппе тіпе а mauvais jeu! — Добрая міна пры 
дрэннай гульні! — прашаптаў кароль і ўздыхнуў. 

У Снове госці доўга не хацелі займаць свае пакоі і ра-
зыходзіцца, а таму кароль некалькі разоў вяртаўся, сыпаў 
паням кампліменты, але ўрэшце а дзевятай гадзіне разві-
таўся з гаспадаром і падаўся на спачын, бо наступны дзень 
меўся быць надта цяжкім. 

Але адразу заснуць яму не ўдалося. Камажэўскі чакаў 
ягоных распараджэнняў наконт таго, каб не забыцца зра-
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біць падарункі наваградскаму харунжаму, некалькім да-
мам, якія замянялі гаспадыню, слугам і іншым. На кожным 
прыпынку з начлегам гэтая сцэна нязменна паўтаралася. 
Генералу хацелася адбыць меншым, а каралю рымсціла-
ся паказаць сваю шчодрасць і раскошу. Але нават гэтыя 
сціплыя дарункі за час падарожжа дужа наводзілі яго на 
кошт. З сабой везлі цэлыя скрынкі гадзіннікаў, упрыго-
жаных каштоўнымі камянямі, пярсцёнкаў з манаграмамі 
і мініяцюрамі, табакерак, караляў, бранзалетаў, кольцаў. 
Кароль заплаціў за іх тысячамі пазычаных дукатаў, калі не 
лічыць таго, што яшчэ было ўзята ў крэдыт у ювеліраў. 

З тымі падарункамі былі неверагодныя цяжкасці, бо 
праз іх можна было як здабыць сабе сяброў, так і абразіць. 
А ў Нясвіжы — чым можна ўзнагародзіць таго, у каго 
было ўсё, пачынаючы ад найвышэйшых тытулаў і ордэ-
наў? 

Радзівіл у Нясвіжы таксама загадзя наказваў тым, хто 
павінен быў паводле складзенай праграмы суправаджаць 
караля ў скарбніцу: 

— Прашу вас прыкмячаць і запісваць, што ён будзе 
хваліць, што яму найболын спадабаецца, пане каханку. Усё 
гэта трэба будзе яму дарыць... 

— А што калі... — перапыніў яго Мараўскі. 
— Не павінна быць ніякага "калі", пане каханку! — го-

рача запярэчыў ваявода. — Альбо honeste — з пашанай — 
па-радзівілаўску, альбо не трэба было і пачынаць. 

У тую ноч у Нясвіжы мала хто спаў; назаўтра ад рання 
пачыналіся тыя "страсці", як іх спадцішка тут называлі. 
Было вядома, што кароль выедзе са Снова а дзевятай га-
дзіне. 

Князь то супакойваўся, калі яго запэўнівалі, што ўсё 
гатова, то раптам, успомніўшы нешта, усхопліваўся, будзіў 
кагосьці, пасылаў па штосьці, клікаў слуг, не даваў спа-
кою, дарэмна разбудзіў палову двара. 

— Закажу малебен, калі ўсё гэта нарэшце скончыц-
ца, — шаптаў князь Геранім. — Вялікі, вядома, гонар, але 
загнаў нас да сёмага поту. 

За тры дні да прыезду караля церусіў асенні капусны 
дождж, ціхі, рэдкі, ён тым не менш праймаў да касцей віль-
гаццю і холадам. А ў гэты дзень, на шчасце, распагодзілася 
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ад самага рання, але вецер змяніўся на паўночны, непры-
емна сцябаў па тварах. 

На ганку кароль яшчэ раз пад крыкі vivat! развітаўся з 
харунжым і ягонай жонкай, сеў разам з біскупам Нарушэ-
вічам і Камажэўскім у каляску і ў акружэнні панцырнікаў 
паехаў па гасцінцы на Малеў — адтуль ішла дарога на 
Нясвіж. За ім рушыў цэлы абоз фургонаў, вазоў, калясак: у 
Сноў папрыязджала з ваколіц шляхта на конях, каб разам 
з каралём ехаць у Нясвіж. 

Праз пару міль у Малеве да іх далучылася спецыяль-
на выстраеная дружына, так што сабралася ўжо некалькі 
соцень гасцей. 

Гарматы, якія стаялі на замкавых валах у Нясвіжы, 
час ад часу стралялі яшчэ ўчора, а цяпер ад рання бухалі 
па чарзе, апавяшчалі аб прыездзе высокага госця. Тры 
вялізныя саракавасьміфунтовыя картаны*, што дасталіся 
Радзівілам ад Сабескіх, заглушалі ўсё на свеце. 

У Малеве паабапал гасцінца стаялі жыхары мястэчка, 
яны паскідалі шапкі, віталі яго вялікасць гучнымі крыкамі. 
Кароль кланяўся, прывітальна махаў рукой, усміхаўся, але, 
напалоханы нядаўнімі размовамі, уздрыгваў пры кожным 
гучным воклічы. 

Шляхта, сяляне цэлымі натоўпамі яшчэ доўга беглі 
за абозам пасля таго, як кароль праехаў, усе палі навокал 
былі ўсыпаны людзьмі. 

Але перш чым мы будзем сачыць далей за трыумфаль-
на-пакутніцкім падарожжам яго каралеўскай вялікасці, вер-
немся ў Нясвіж да пана Піліпа, які з вялікімі спадзявання-
мі чакаў свайго цёзку, абнадзеены і ўсцешаны Шарэйкам, 
хаваўся ад людзей, баючыся, што нехта ўспомніць пра тое 
прозвішча і яго схопяць. 

Ён і не здагадваўся, бядак, што ўсё ўжо было дамоў-
лена і вырашана так, каб ён, пачынаючы з шаснаццатага 
верасня, не змог нават носу на свет высунуць. 

У сераду вечарам ён бачыўся з паннай Монікай, якая 
была з ім як ніколі чулай і ветлай. Яны стаялі ўдваіх у 
змроку, Піліп трымаў яе за руку, сціскаў яе і прытуляў 
да сэрца, дрыжучы ні то ад холаду, ні то ад прадчування 
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заўтрашніх падзей. Іх размова час ад часу перапынялася, 
рабілася ўсё больш пяшчотнай. 

— Слухай, — сказала панна, — заўтра раніцой усе па-
едуць сустракаць караля ў Малеў, замак апусцее... а ты 
прыходзь да мяне снедаць. 

Піліп збянтэжыўся і чамусьці доўга не адказваў. 
— Але... — з адчаем у голасе пачаў ён. 
— Ніякіх "але", калі кахаеш мяне, то прыйдзеш. Дай 

слова. 
Русін даў слова. 
— Не забудзься ж! А не то паміж намі ўсё скончана! 

Прыходзь рана, недзе каля васьмі... Ведаеш, дзе мой па-
койчык?.. Ідзі прама да мяне, нікога не распытваючы. Кава 
з пенкай будзе на стале, знайду і кілішак віна. 

Піліп тройчы пакляўся, што прыйдзе. 
Сапраўды, часіна для спаткання была самая што ні на 

ёсць прыдатная. Князь даўно ўсіх настрапаліў, і войска, 
коні, каламажкі, сам князь, увесь яго двор загадзя выехалі 
за Нясвіж, там ужо ўсё было спарадкавана, падрыхтавана. 

Панятоўскі ўбраўся ў новы кунтуш, паглядзеўся ў люс-
тэрка, сам сабе ўсміхнуўся, прычасаў валасы, насунуў на 
вуха шапку і незаўважаны пракраўся да той часткі замка, 
дзе жылі фрэйліны. 

Панна Моніка чакала яго каля парога. Яго магло ўстры-
вожыць і здзівіць тое, што ў прыхожай, дзе звычайна 
было пуста, стаялі ці не дзесяць дзябёлых дзявух і захо-
дзіліся ад смеху. Калі яны ўбачылі хлопца, то нібы папярх-
нуліся, потым адбегліся, сталі воддаль ад парога. Пасля 
таго як Піліп зайшоў у пакойчык да Монікі і зачыніў за 
сабой дзверы, яны падышлі бліжэй. 

Панна Моніка была нейкая бледная і сарамлівая. За-
прасіла яго сесці, наліла кавы і выйшла. 

Піліпу здалося, што яна выйшла і замкнула за сабой 
дзверы на ключ. Але ён пасмяяўся сам з сябе. Гэтага не 
магло быць! 

У самым вясёлым настроі ён узяўся за каву. Усё выхо-
дзіла па-ягонаму і складвалася шчасліва: петыцыя да кара-
ля была як след адшліфавана разам з Шарэйкам, Піліп ве-
даў яе на памяць; сустрэча з Монікай нічым яму не пера-
шкаджала. Адно толькі хвалявала яго: як і дзе, з чыёй 
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дапамогай ён зможа наблізіцца да яго вялікасці, каб уру-
чыць яму начыста перапісанае пачцівейшае прашэнне, 
але пра гэта клапаціўся ягоны апякун і дарадца Шарэйка. 
Апантаны сваімі думкамі пра шчасце, Піліп не надаваў 
увагі таму, што ў прыхожай пад дзвярыма ўсчаўся нейкі 
рух, смех, галасы, стук, нехта пару разоў нібы незнарок 
грукнуў у дзверы. А панна Моніка, якая павінна была 
выйсці хіба што на хвілінку, усё не вярталася. Піліп выпіў 
каву, з'еў усе булачкі, якія знайшоў на стале, пачаў непа-
коіцца, бо яму ўжо трэба было вяртацца назад. Ён чакаў 
досыць доўга, нарэшце ўстаў, падышоў да дзвярэй, узяўся 
за ручку, націснуў... Што за ліха? Дзверы замкнёныя на 
ключ! 

Ён не мог нічога зразумець. Паспрабаваў адчыніць 
яшчэ раз, другі... замкнёна, і ўсё тут! 

Спачатку ён падумаў, што гэта жарт панны Монікі, 
якая неўзабаве павінна вярнуцца. Сеў за стол і пачаў ча-
каць. Тым часам прайшло больш за паўгадзіны. Даўга-
вата ж ён тут заседзеўся. Піліп пайшоў да дзвярэй, па-
спрабаваў адчыніць яшчэ раз, потым загрукаў кулаком, 
крычучы: "Адчыніце!" 

У адказ пачуўся спачатку гучны смех, а потым знаёмы 
голас панны Монікі: 

— Сядзі спакойна. Я папрашу, каб мяне прапусцілі да 
цябе, і ўсё растлумачу. 

Піліп адышоўся ад дзвярэй. 
Ён не мог зразумець, што ўсё гэта магло значыць. Ней-

кі жарт, фокус... але дзеля чаго? Яго кідала то ў жар, то ў 
пот. Пачухаў патыліцу, і тут якраз ключ павольна павяр-
нуўся ў замку, дзверы прыадчыніліся, і праз іх праслізну-
ла, прыклаўшы палец да вуснаў, Моніка. Піліп, смеючыся, 
устаў з-за стала, а яна пачала падаваць яму нейкія знакі. 

— Ну, ты ж, пане, і наварыў мне піва! — усклікну-
ла яна. — Задумаў нейкую змову супраць князя, ці што? 
Ваявода загадаў арыштаваць цябе там, дзе знойдзе, і тры-
маць замкнутага пад узмоцненай вартай. Якая ж я няшчас-
ная! Трэба ж было, каб цябе заспелі якраз у мяне, увесь 
двор пра гэта даведаецца, сорам, ганьба... 

I яна закрыла твар рукамі, нібы плачучы. 
Піліп стаяў, скамянелы. 
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— Што ты нарабіў? Што? — працягвала панна Чач-
кевічоўна. 

Толькі тут русін здагадаўся, што нехта выдаў таямніцу 
пра петыцыю, якую ён хацеў падаць каралю, і што гэта 
некаму не спадабалася. 

"Але гэта яшчэ не страшнае, бо тут не было змовы 
супраць ваяводы", — падумаў ён. 

— Панна Моніка, дабрадзейка мая, — усклікнуў ён і 
ўдарыў сябе кулаком у грудзі. — Гэта нагавор! Я не браў 
удзелу ні ў якіх там змовах, ні сном ні духам пра іх не 
чуў! Маё прозвішча — Панятоўскі, і таму я хацеў па-
даць прашэнне да караля Панятоўскага, хіба ж гэта можна 
паставіць мне ў віну? Я ж як-ніяк — шляхціц, і ніхто мне 
не можа забараніць зрабіць гэта. Бо ніхто не мае такога 
права! 

Манюся слухала, грозна насупіўшыся. 
— Ты спадзяешся патрабаваць права ад князя? Ты ж 

перш за ўсё ягоны слуга. Князь даведаўся, што ты без 
ягонага дазволу хацеў падаць просьбу, і справядліва зага-
даў цябе замкнуць. Кароль жа мог падумаць, што князь 
знарок наняў сабе такога беднага чыноўніка з каралеўскім 
прозвішчам, каб укалоць караля тым, што і ён паходзіць з 
беднага роду. 

Панна Моніка пачала вельмі натуральна ўздыхаць і 
хліпаць носам. Піліп, звычайна рахманы і баязлівы, уба-
чыўшы гібель усіх сваіх надзей, упаў у роспач і раззлаваў-
ся. Ён памкнуўся да дзвярэй, каб вырвацца на волю, але 
панна Чачкевічоўна стала ў яго на шляху. 

— Што ты хочаш рабіць? Толькі загубіш сябе! Дача-
каешся, што закуюць у кайданы і кінуць у склеп! Сядзі 
спакойна! Як толькі князь вернецца, я пайду прасіць за 
цябе, калі толькі змагу патрапіць да яго. За дзверы ты не 
выйдзеш, нават калі выламаеш іх. Там стаяць на варце 
дзесяць гайдукоў, і я чула, што калі ты будзеш вырывац-
ца і бунтаваць, то яны павінны закаваць цябе і адвесці ў 
вежу. 

У Піліпа закружылася галава. Ён наслухаўся пра роз-
ныя выбрыкі князя, які не зважаў ні на кога, калі яму 
пярэчылі. Што ён, няшчасны, зможа зрабіць, нават удвух з 
Шарэйкам супраць усеўладнага ваяводы? 
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Яму вельмі хацелася падаць прашэнне, але цяпер трэба 
было думаць не пра яго, а пра сваю свабоду, пра помсту 
ваяводы, пра ўсё зламанае будучае. 

Моніка нібыта чытала думкі на ягоным твары, яна зра-
зумела, што ён усё ўцяміў, і цяпер з ім можна будзе рабіць 
што заўгодна. Яна злёгку кранула яго рукой. 

— Супакойся, — сказала яна шэптам, — пасядзі тут 
ціха, нічога не рабі, а я пастараюся, каб усё ўлагодзілася. 
Выкінь з галавы той намер з прашэннем, пасядзіш у маім 
пакоі, пакуль не паедзе кароль, а потым, я спадзяюся, 
князь зробіць ласку і... 

Яна памаўчала. 
— Пакінь гэта мне, — дадала яна праз хвіліну. — Дзе-

сятнік, які стаіць тут на варце з гайдукамі, — мой знаёмы 
яшчэ па Белай, і я папрашу яго, каб цябе не крыўдзілі, але 
ты сядзі ціха, спакойна, так трэба! 

Яна сказала гэта, кіўнула Піліпу галавой, пастукала ў 
дзверы, жвава праслізнула праз іх, і адразу ж за ёй павяр-
нуўся ключ, а русін застаўся ў пастцы сам-насам. У ягонай 
галаве паблыталіся ўсе думкі, і ён ніяк не мог разабрацца 
ў іх. 

Уся надзея заставалася на Шарэйку. Той павінен зда-
гадацца, што Піліп знік не сам па сабе, што яго схавалі, і 
адзін ён мог прыйсці на дапамогу. 

Расхваляваны, невясёлы, ён сеў за столік, абхапіў гала-
ву рукамі і доўга сядзеў так, занурыўшыся ў чорныя дум-
кі, і ўжо не заўважаў ні хады часу, ні таго, што рабілася 
навокал. 

А за дзвярыма гучалі галасы гайдукоў, што вартавалі 
яго. Чамусьці яны былі не дужа падобныя да мужчынскіх. 

* * * 

Адразу ж за Малевам, у полі, караля ў час сустрэчы 
чакаў ужо той першы адмысловы фокус, які павінен быў 
паказаць urbi et orbi — гораду і ўсяму свету, — што кароль 
сарматаў, спадчыннік Харобрых і Крывавустых* — не 
можа сядзець на кані... 

Станіславу Аўгусту нельга было нават абразіцца ці 
пакрыўдзіцца за гэтае своеасаблівае прыніжэнне. На гас-
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цінцы стаялі асядланыя коні для світы яго вялікасці, і 
асобна, пад залацістай накрыўкай — Пальмір для караля. 
Канюшыя Бажэцкі і Камінскі падвялі коней, і вазкі мусілі 
спыніцца. 

Кароль усміхаўся, але пабялеў; ён зразумеў, што гэты 
конь, на якога ён не зможа сесці, павінен паказаць усім 
ягоную нямогласць і спешчанасць. 

Шыдлоўскі, Камажэўскі, Бышаўцы ды амаль што ўвесь 
двор выйшлі са сваіх каламажак, пераселі на коней, і толь-
кі кароль з біскупам і святарамі застаўся ў вазках. 

Доктар Боклер паспяшаўся ўратаваць караля: ён ска-
заў, што ў клопатах пра здароўе яго вялікасці ён супраць 
таго, каб кароль садзіўся на каня. На вачах радзівілаўскіх 
канюшых разыгралася невялічкая сцэнка — нібыта кароль 
настойваў на тым, каб ехаць конна, а Боклер не пускаў 
яго, прыдворныя, вядома, сталі на бок лекара, і скончы-
лася тым, што яго вялікасць кароль мусіў нібыта не па 
сваёй волі ехаць далей у каламажцы. Каралеўскі гонар быў 
выратаваны, але гэтае першае ўражанне ад радзівілаўскага 
прыёму было горкім... 

Усяго толькі паўмілі засталося да горада — Нясвіж па-
казаўся ўжо ўдалечыні ў дыме гармат, што бесперапынна 
стралялі. I тут каралеўскі абоз зноў мусіў затрымацца. 

На гасцінцы стаялі некалькі коннікаў: генерал Ма-
раўскі і вялікі пісар літоўскі Плятэр у суправаджэнні 
шляхты. Мараўскі пад'ехаў бліжэй да караля і далажыў 
яму, што эскадрон гусараў народнай кавалерыі, які будзе 
суправаджаць яго вялікасць ад Нясвіжа да Гродна, стаіць 
у полі і чакае загадаў для манеўраў. 

Пасля верхавога каня, на якога кароль не змог сесці, 
кавалерыя, якой ён не мог камандаваць з каламажкі, — 
была другім, нібыта не сумысля падстроеным намёкам, які 
азначаў, што кароль — баба. 

Гэта Панятоўскі добра зразумеў, але здолеў і другі раз 
не паказаць сваіх пачуццяў, іх маглі б лёгка заўважыць 
прыдворныя Радзівіла, таму ён усміхаўся, кланяўся, махаў 
рукой, дзякаваў і стараўся выглядаць абсалютна шчаслівым. 

Але што паробіш, Станіслаў Аўгуст не мог не аддаць 
належнага сваім гусарам і войскам Рэчы Паспалітай, якія 
яны тут прадстаўлялі. Падумаўшы крыху, ён выйшаў з 
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каламажкі, хаця было холадна — з поўначы налятаў сі-
верны вецер — і... пехатой пайшоў да войска, якое стаяла 
каля дарогі. Да яго падбег Камажэўскі, каб падказаць ка-
ралю, што трэба рабіць. 

Ён разам з ад'ютантам Бышэўскім другі раз выратаваў 
гонар караля. Яны падбеглі да яго нібыта атрымаць зага-
ды, а затым "перадалі" іх эскадрону. Гусары выглядалі 
вельмі прыгожа і маляўніча, хаця для вайны ўжо былі не 
вельмі прыдатнымі, бо не адпавядалі больш высокаму для 
таго часу ўзроўню ваеннага рамяства. Але яны напаміналі 
пра даўніну і маглі нават выклікаць слёзы, — праўда, тут... 
тут ніхто не пераносіўся думкамі ў мінулае і тых пры-
гожых маскарадных рыцараў віталі проста спагадлівымі 
ўсмешкамі. 

Гусары пачалі манеўры — да іх яны спецыяльна рых-
таваліся і добра праявілі сябе. Яны былі рады паказаць 
сваю перавагу над радзівілаўскай міліцыяй, і гэта яны 
заўжды падкрэслівалі. Кароль стаяў, пераступаючы з нагі 
на нагу, каб хоць крыху размяцца, і не забываўся рабіць 
выгляд, нібыта ён актыўна кіруе войскамі. Так прайшло 
каля гадзіны, пасля гэтага кароль паслаў частку эскадрона 
ў Нясвіж заняць варту, дзеля чаго ён і быў прызначаны, 
другая засталася суправаджаць яго вялікасць. 

За перажытую непрыемнасць караля ўзнагародзіў цу-
доўны від наваколля. Усё поле ад месца манеўраў да гора-
да было занята натоўпамі народу: шляхтай на конях, вой-
скам, святочна апранутымі мясцовымі жыхарамі. Здалёку 
чуўся гром гармат, бліжэй крычалі "віваты", усе твары 
смяяліся, усе выглядалі вясёлымі. 

Для асаблівай пышнасці непадалёк у полі выстраілася 
залатая ардынацкая харугва князя, якая выглядала больш 
бліскуча, чым гусары. На чале харугвы стаяў палкоўнік 
Янкоўскі. 

Ён быццам быў адмыслова падабраны для такога вы-
падку — так прыгожа, па-рыцарску выглядаў, а сама 
харугва з ім разам, здавалася, сышла са старадаўняй кар-
ціны. У Янкоўскага была парадная шабля варанёнай сталі, 
упрыгожаная пазалотай, з адмысловым багатым шышаком, 
у руцэ ён трымаў буздыган*, усыпаны каштоўнымі камя-
нямі. Твар, пастава, з якой ён трымаўся на кані, зброя — 
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усё гэта выглядала як прывід далёкай даўніны. Над ім і 
яго людзьмі, здавалася, быў развінуты нябачны сцяг з ура-
чыстым і самотным дэвізам: "Fuimus" — Дым! 

Харугва налічвала дзвесце чалавек шляхты і яшчэ во-
семдзесят вайскоўцаў, была ў старадаўніх ваенных строях, 
нават з крыллямі і з адпаведным узбраеннем. Кунтушы 
былі цёмна-сіняга колеру, з чорным крысом, жупаны — 
жоўтыя, сцяжкі на дзідах — па-даўнейшаму дужа доўгія, 
чырвона-чорныя. 

Гэтаму войску дзеля сустрэчы караля выдалі са скарб-
ніцы прыгожую старадаўнюю зброю: кірасы, патранташы, 
шчыты, шышакі; старадаўнія дзіды былі спецыяльна на-
востраны. 

Залатая харугва хаця і не пераўзышла каралеўскіх гу-
сараў, але выглядала ў параўнанні з імі болын прыгожа і 
гарманічна. 

Князь-ваявода мог ганарыцца. Хаця тут не было асаб-
ліва чым любавацца — гэта не тое войска, якое вытрыма-
ла цяжар Сямігадовай вайны, але як цудоўнае відовішча 
харугва рабіла ўражанне. 

Для гэтага абразка мінулага быў добра падабраны фон. 
Адсюль як на далоні быў бачны ўвесь горад: замак, палац, 
ратуша, вежы і сцены касцёлаў — езуіцкага, бернардзін-
скага, дамініканскага, бенедыкцінскага, рынак і вуліцы з 
мураванымі камяніцамі, а далей, на гары, касцёл Святога 
Міхаіла і вялікі будынак колішняга езуіцкага навіцыяту*, і 
тут жа, на пагорку, зарослым густым і прыгожым, а цяпер 
пажаўцелым ужо лесам, гмахі бенедыкцінскага абацтва 
Святога Крыжа, удалечыні — пабудовы Альбы, летняй 
рэзідэнцыі князя. 

Сіняе неба, сонца, што вызірала з-за лёгкіх аблокаў над 
замкам, дымы гармат, якія бесперастанку стралялі, — усё 
гэта ажыўляла цудоўную вясёлую панараму. 

За залатой харугвай адразу ж вялі парадных коней, ба-
гата ўбраных узятымі са скарбніцы на гэты дзень пакры-
валамі, упрыгожанымі золатам і жэмчугам, з адмысловай 
збруяй. Коні былі пераважна ўсходніх парод. Далей ішлі 
стральцы, не менш чым восемсот чалавек, з аднолькавымі 
ружжамі, аднолькава апранутыя, усе ў зялёных жупанах і 
шэрых куртках. 
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Ад таго месца, дзе стаяла кавалерыя, і да самага горада 
шпалерамі стаялі ўздоўж гасцінца радзівілаўская міліцыя, 
стральцы, варта, і гэта найлепей паказвала заможнасць 
роду, які меў такое выдатнае войска, створанае пераважна 
дзеля панскай прыхамаці. 

Кароль з усім сваім дваром выглядаў дужа сціпла ся-
род гэтай сціжмы выстраенага войска. 

Крыху далей на чале таксама даволі значнай світы 
стаяў і чакаў караля сам князь-ваявода, прыбраны ў гэты 
дзень па ўзоры сваёй старадаўняй харугвы. На ягоным 
твары нязвыкла было бачыць выраз пачцівасці. 

Ён сядзеў на незвычайна прыгожым сівым турэцкім 
кані, быў накрытым серабрыстым парчовым пакрывалам, 
якое замест вышыўкі было аблямавана цяжкімі залатымі 
ўпрыгожваннямі з каштоўнымі камянямі. Конь аж прагі-
наўся пад цяжарам грузнага вершніка і пакрывала. Ды і 
сядло, страмёны таксама былі раззалачоныя і важылі, ма-
быць, нямала. Сам князь выглядаў рухавым і жвавым. 

Як віленскі ваявода ён быў апрануты, вядома ж, у 
ваяводскі мундзір, на галаве ў яго была сабаліная шапка 
з брыльянтавым плюмажам і зашчапкай, на якой таксама 
ззяў брыльянт. 

Князь павінен быў вітаць караля, пад'ехаць да яго, але 
конь нізавошта не хацеў стаяць спакойна, таму яго тры-
малі за вуздэчку двое слуг. 

Тут наступіла хвіліна, больш цяжкая для князя, чым 
для караля, бо Радзівіл не быў красамоўным, не вызна-
чаўся талентам прамоўцы. Усе прамовы для яго пісалі 
Бернатовіч, Залескі, а можа, і Матусевіч, іх не раз па-
праўлялі і крэслілі; тое, што атрымалася ў іх на гэты раз, 
ваявода не надта перайначваў, але ж напісанае патрэбна 
было пераказаць. У гэтым і была ўся цяжкасць. Князь не 
любіў трымаць нешта ў памяці, ніколі нічога ў жыцці не 
завучваў, апроч пацераў. Сказаць нават кароткую прамову 
заўжды было звыш ягоных сіл. Таму побач ехаў на кані 
Севярын Жавускі, ён, як і ўсе ў ягоным родзе, меў вы-
ключную памяць і павінен быў выручаць князя падказкай; 
гэта смяшыла яго, бо напамінала студэнцкія часы. 

Мы не будзем прыводзіць тут тую казань, якую пра-
мармытаў князь, увесь час глытаючы свае абавязковыя 
прыпавесці "пане каханку" і выціраючы пот з ілба. 
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Яе стыль быў звыклым для тых часоў, пышным і 
ўзнёслым, поўным слодычы для караля. Ён быў названы 
"бацькам нацыі, любімцам народа, дастойным спадчын-
нікам Ягелонаў". Чаго яшчэ можна было чакаць ад Ра-
дзівіла? Ягайлу ён успомніў аж пару разоў, быў згаданы 
Уладзіслаў IV і "продак караля" Стэфан. 

Невялікім прыкладам гэтага своеасаблівага, змушанага, 
пераблытанага, бязладнага стылю можа служыць перад-
апошняя фраза з той прамовы: "Прыгледзьцеся, ваша вялі-
касць, да гэтых лікаў і твараў, што вітаюць вас, зазірніце ў 
іх сэрцы, чыстыя, перапоўненыя вернасцю, найвышэйшай 
любоўю прывязаныя (!) да свайго манарха!" 

Князь перадыхнуў толькі тады, калі скончыў (у тыя 
часы было традыцыяй згадваць пра папярэднікаў) на "ка-
ралеўскім продку" Стэфане. 

Кароль слухаў, стоячы, з пакрытай галавой, яго пад-
трымлівалі Нарушэвіч і Храптовіч, усміхаўся, дзякаваў 
і пакутаваў у час той казані не меней, чым ваявода, але 
адказ даўся яму непараўнальна лягчэй, бо ён прывык га-
варыць на людзях. 

Калі верыць словам сведак, кароль гаварыў так пранік-
нёна, што многія мяккасардэчныя аж заплакалі. Навокал 
панавала такая цішыня, што ягоны голас, спачатку ціхі, 
потым усё болей гучны, быў добра чутны. 

Але, на жаль, на гэтых двух прывітаннях цырымонія 
не скончылася. Да караля па чарзе пад'язджалі на конях 
кіраўнікі ваяводстваў і паветаў і віталі яго, кароль уставаў, 
адказваў кожнаму, а яму, звыкламу да ўзнёслых і пышных 
слоў, гэта было няцяжка. Яго віталі маршалак ашмянскі 
Аскерка, вілкамірскі — Касцялкоўскі, мінскі — Прушын-
скі, ад віленчукоў выступіў Тызенгаўз, апошнім гаварыў 
наваградскі маршалак Вайніловіч. 

Ён пад канец нават праславіў караля як "айца айчы-
ны", а гэтую хвіліну назваў векапомнай і эпахальнай. 

Усё гэта заняло нямала часу; пакуль мяняліся прамоў-
цы, тыя, хто ўжо сказаў сваё слова, праязджалі ўперад і 
станавіліся ў шарэнгу, каб ехаць далей, а ў самым канцы, 
перад каралеўскім вазком, стаяў князь са знатнымі сената-
рамі і саноўнікамі. 
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Як толькі паехалі далей, кароль пачаў настойліва 
ўпрошваць Радзівіла, каб той сеў да яго ў вазок, але князь 
нізавошта не згаджаўся на гэта, упёрся і ехаў конна. Тым 
самым ён пачуваў сябе больш вольна, да таго ж ён баяў-
ся быць уцягнутым ва ўсю цырыманіяльнасць, якая была 
звязана з каралём. 

Хаця было ўжо блізка да паўдня, але не пацяплела. 
Тым не менш, Радзівіл раз-пораз выціраў з ілба густы 
пот, кароль жа быў стомлены, выглядаў бледным, пажаў-
целым. 

З князем ехаў Жавускі, ваявода павярнуўся да яго: 
— Ну што, пане каханку, як прамова? 
— Проста цудоўна! — адказаў пан Севярын. — Гэта 

добры знак: усё пойдзе як па маслу. 
Князь уздыхнуў і падумаў: "Хаця б там таго Панятоў-

скага не забыліся замкнуць". 
— Вашамосць князь, — перапыніў ягоныя думкі судо-

вы абвінаваўца Храпавіцкі, — далібог, такога краявіду, як 
гэты, нідзе болей не ўбачыць. Для гэтага патрэбны толькі 
Нясвіж і Радзівіл. 

Князь усміхнуўся, але праз сілу. 
— Пане каханку, — прамармытаў ён, — пасля пахвалі-

це, гэта яшчэ толькі пачатак. 
На Казімірскім прадмесці была ўстаноўлена трыум-

фальная арка, якую таксама маляваў Эстка. На арцы зала-
тымі літарамі ззяла: 

Laetitae et felicitatis publikae 
et 

Stanislao-Augusto 
Regi Polon. 

M. D. Lituaniae 
Carolus II Dux Radziwillus 

Ад радасных і шчаслівых падданых 
Станіславу Аўгусту 
каралю Польшчы. 

Князь Вялікага Княства 
Літоўскага Караль II Радзівіл 

Караль II выглядаў гэтак велічна, як сапраўдны кароль, 
а якраз такім і ўяўляў сябе князь-ваявода. 
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Каля варот more antiguo — паводле старога звычаю — 
стаяў на чале з рабінам кагал з падарункам для яго вялі-
касці — сталовым прыборам і сервізам, якія тады былі 
моднымі, з статуэткамі, манаграмамі і пірамідамі. Рабін 
сказаў прамову, кароль адказаў. 

Ледзь толькі паспелі адпачыць ад новай казані, як 
паказалася гарадская брама — перад ёй стаяў войт Маг-
дэбургіі з ключамі і таксама з прамовай. Кароль да гэтага 
быў бледны, а тут пачаў налівацца чырванню ад ветру, 
стомленасці і напружання. Ён пакашліваў і нецярпліва 
паварочваўся. 

— Найяснейшы пане, — прашаптаў Нарушэвіч, які ся-
дзеў побач, — нічога не зробіш, такія традыцыі, увесь гэты 
келіх трэба выпіць да дна... Вось яшчэ і магістрат з клю-
чамі! Што будзе далей, не ведаю, але трэба быць гатовым 
да ўсяго. 

Каралю давялося зноў устаць, бо войт, які трымаў на 
сярэбраным падносе ключы ад горада, пачаў ужо: "Горад 
Нясвіж... " 

У прамове, на шчасце, нядоўгай, ён няўдала працыта-
ваў надпіс на браме ў Варшаве падчас уезду караля Яна III 
і тым самым як бы нагадаў вядомае ўсім, не выключаючы 
і караля, выслоўе: 

"... я б сто жыццяў палажыў, 
Каб Станіслаў памёр, а Ян Трэці аджыў... " 
Кароль з нязменнай усмешкай дакрануўся да ключоў і 

падзякаваў дужа коратка. 
На браме, аздобленай вянкамі і зелянінай, было выве-

дзена: 

Aperite portas principi vestro et introibit Rex!.. 
Адкрытыя вароты каралю нашаму і шаноўнаму манарху! 

На галоўнай вуліцы стоўпілася столькі гараджан, што 
каралеўскі картэж ледзьве рухаўся. Дзверы, вокны, дахі, 
драбіны, коміны абляпіла самая пэрэстая публіка, усе 
віталі караля: жанчыны махалі хусцінкамі, мужчыны — 
шапкамі. Князь, які і тут хацеў паказаць сябе ва ўсёй 
сваёй сіле і магутнасці, загадаў паставіць на рынку каля 
ратушы гарнізон пяхоты, які складаўся з адборных салдат, 
каля тысячы грэнадзёраў пад камандай Радзішэўскага, 
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палкоўніка, гарадскога пісара і генеральнага каменданта 
ўсёй Радзівілавай міліцыі. 

— Князь выставіў столькі войска, нібы хоча аб'явіць 
мне вайну, — прашаптаў кароль на вуха біскупу. 

Але гэта быў яшчэ не канец. На плошчы перад езуіц-
кім касцёлам стаялі шэрагамі каля трохсот драгунаў, адзін 
у адзін, яны выглядалі не горш, чым грэнадзёры. 

Кароль ехаў прама да касцёла, у якім для яго быў 
падрыхтаваны пакрыты аксамітам пюпітр, з двух бакоў 
каля яго стаяла варта з трыццаці рыцараў у даўнейшых 
строях, з алебардамі. 

Самага нярыцарскага караля нібыта знарок усюды су-
стракала і суправаджала войска і рыцарства. Само сабой 
напрошвалася пытанне: ці не было гэта зроблена сумысля 
і з пэўнай хітрасцю і намёкам. Адчуў гэта кароль ці не, 
бог ведае. Аднак многім падумалася: "Мабыць, ён хацеў 
бы чагосьці іншага". 

Смаленскі біскуп Вадзінскі выйшаў сустрэць караля іп 
pontificalibus — як галоўны са святароў, — акрапіў яго свя-
той вадой, правёў у сабор пад грукат гармат, гранне труб 
на хорах, гукі аргана і стрэлаў. 

Велічна прагучала Те Deum laudamus! 
Капелан і любімец князя ксёндз Кантэнбрымк, былы 

езуіт, кусташ* смаленскі, славуты сваёй вучонасцю, узяў 
слова. 

Яго прамова была доўгай і, мабыць, самай нязмуша-
най, талковай, добра прадуманай і складна выказанай. 
Стары капелан успомніў у ёй, як некалі, дваццаць гадоў 
назад, у Варшаве ён віншаваў караля з амбона ў дзень 
уступлення яго на трон. Можа, прамоўцу і было прыемна 
згадаць тыя часы, але для караля то быў горкі ўспамін. 
Quantum mutatis ab illol — Якія перамены ва ўсім! 

Усе каралі, якія раней заязджалі ў Нясвіж да Радзівілаў, 
тыя вялікія цені, на фоне якіх новы каралёк выглядаў такім 
недалужным, паўсталі ў прамове Кантэнбрымка. 

Жыгімонт Аўгуст, які адрокся ад сваіх спадчынных 
правоў на Літву, аддаўшы яе Рэчы Паспалітай, Уладзі-
слаў IV, Ян Казімір, якога прымалі ў Белай, Аўгуст II — 
яго сустракалі ў Біржах — і нарэшце, Станіслаў Аўгуст — 
кароль, які "любіць свой народ і любімы народам". Гэта 
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было своеасаблівае прадвесце выслоўя, што праз некалькі 
гадоў на кароткі час распаўсюдзілася, а потым забылася: 
"Кароль з народам, народ з каралём". 

Усхваляваны кароль, стоячы за пюпітрам, яшчэ раз 
выступіў у адказ: ён падзякаваў ксяндзу і высока ўзнёс за-
слугі, годнасць і дабрачыннасць славутага роду Радзівілаў. 
Словы караля ішлі ад сэрца, бо яго не маглі не ўзрушыць 
тыя знакі пашаны, якія яму выказалі тут, і гэта ўсім спада-
балася. Цудоўны голас, выдатная дыкцыя, прастата і абы-
ходлівасць Станіслава Аўгуста выклікалі сімпатыю да яго. 
Сам князь-ваявода пару разоў неўпрыкмет змахнуў слязу. 

Гэты дзень, які каштаваў столькіх намаганняў, нарэш-
це павінен быў скончыцца. Была ўжо другая гадзіна пасля 
паўдня. Ад горада замак аддзяляла толькі дамба, нейкіх 
пару тысяч крокаў. У замкавай браме стаяў камендант 
з ключамі, але іх перадача і ягоныя словы прывітання з 
прычыны прыезду караля не занялі многа часу. Гарматы 
на валах, якія грымелі ад самага рання, раптам змоўклі. 
Вазок караля спыніўся перад ганкам; увесь панадворак і 
пакоі былі запоўнены гасцямі — пераважна наваградскай 
шляхтай, якая ці не ўся сабралася ў гэты дзень у Радзівіла. 

Станіслаў Аўгуст прайшоў праз вялікую гетманскую 
залу. Сцены яе былі ўпрыгожаны партрэтамі Радзівілаў, 
але кароль нават не глянуў на іх (можна сабе ўявіць, як ён 
стаміўся), накіраваўся ў адведзеныя яму пакоі. 

I кароль, і ваявода зусім выбіліся з сіл; але Радзівіл як 
заядлы паляўнічы быў мацнейшы, акрамя таго, яму зусім 
не шкодзіла звычка падмацоўваць сілы выпіўкай, смачнай 
ежай, а для вытанчанага Панятоўскага пясечынскі старас-
та паднёс маленькую, як наперстак, талерку булёну. 

Кароль уздыхнуў і паваліўся ў крэсла... 

* * * 

Нясвіжскі замак з яго прыгожымі вялізнымі заламі, 
аздобленымі пазалотай, з дарагой мэбляй і раней быў 
шыкоўным, а пры князю Пане Каханку нічога не згубіў 
са сваёй пышнасці, хіба толькі стаў крыху запушчаным. 
Ваявода не дбаў пра вытанчанасць, не ведаў яе і не клапа-
ціўся штосьці перайначваць. Нейкі час палац стаяў зусім 
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у запусценні, пакрыты пылам, потым пайшлі шумныя 
ўвесяленні, на якія, як на евангелічныя банкеты, збіралася 
мноства бяднейшай шляхты, а тая, падвыпіўшы, нічога не 
шкадавала — усё запэцкала і зашмальцавала. Аднак перад 
прыездам караля замак поўнасцю паднавілі, асвяжылі, па-
чысцілі, пазалацілі, пераклеілі шпалеры, паставілі новую 
мэблю. На гэта пайшлі дзесяткі тысяч, але ваявода не шка-
даваў грошай. Загадаў, каб усё было па-радзівілаўску. 

Таму тыя, хто бачыў ранейшы замак, ледзьве маглі яго 
пазнаць. Асабліва пышна былі аздоблены, нанава перароб-
лены апартаменты, прызначаныя для караля. 

Поўнасцю абноўлены і цудоўна абстаўлены быў пакой 
для аўдыенцый, ахарошаны французскімі габеленамі на 
залатой і сярэбранай аснове, там быў пастаўлены трон для 
караля, які застаўся ў спадчыну Радзівілам ад Яна III, а 
над ім вісеў прыгожы партрэт Станіслава Аўгуста работы 
Бачыярэлі. Пасярод аўдыенц-залы стаяла вялікае люстэрка 
ў сярэбранай раме, каля яго — ліхтары тонкай мастацкай 
работы, таксама сярэбраныя. Сцены ў спальні былі абабі-
ты аксамітам з пазалотай. Тут, як і ў іншых каралеўскіх 
пакоях, былі вісячыя люстры, падсвечнікі, бакавыя жы-
рандолі, сталы, старадаўняй работы экраны да камінаў — 
усё сярэбранае. Ложак у спальні, які, паводле падання, 
яшчэ Ян III атрымаў у падарунак ад караля Людовіка XIV, 
уражваў густам і раскошай. Балдахін над ім і занавескі бы-
лі багата аблямаваны залатым і сярэбраным вышываннем. 

З аўдыенц-залы можна было прайсці ў вялікую залу — 
гетманскую, яна была ўпрыгожана партрэтамі гетманаў на 
ўвесь рост. Асабліва тут уражваў партрэт князя Міхаіла 
Радзівіла — літоўскага гетмана і віленскага ваяводы; на 
кані вярхом, ён аглядаў літоўскае войска ў прысутнасці 
Аўгуста III пад Заблудавам: партрэт гэты быў вытканы на 
мясцовай фабрыцы, хаця многім у такое ніяк не верылася. 
Тым, хто цікавіўся, дзе ў Літве або ў Польшчы знаходзіла-
ся такая мануфактурная майстэрня, што вырабляе arazze — 
габелены, — паказвалі на іншыя шпалеры ў некалькіх 
пакоях, такога ж вырабу, са срэбранымі, шырока вышыва-
нымі берагамі. 

Кароль паспеў адпачыць усяго некалькі хвілін; шум у 
суседніх, перапоўненых гасцямі залах прымусіў яго па-
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спяшацца на сустрэчу з імі. Ён перакінуўся парай слоў з 
Камажэўскім. 

— Як табе здаецца, Камажэсю, пакуль што... 
— Усё добра, — адказаў генерал. — Толькі трохі, можа, 

дзе схібілі. Добрага аж занадта, усё па-радзівілаўску. 
— Усё па-ваеннаму, — прашаптаў кароль, усміхнуўшы-

ся. — Нават мяне хацелі ўссадзіць на каня. 
Камажэўскі паціснуў плячыма. 
— Усё гэта ўжо мінулася, — сказаў ён. — Вялікі запал, 

шчыры энтузіязм — вы гэта бачылі самі. Віваты заглушалі 
стрэлы гармат. 

Доўга размаўляць не было калі. Расчыніліся дзверы, 
і кароль са сваёй нязменнай усмешкай выйшаў з той 
зграбнасцю і элегантнасцю, якая заўжды спадарожнічала 
яму нават у самыя цяжкія хвіліны жыцця. Хтосьці з тых, 
хто бачыў гзтую ўсмешку, пазней дасціпна сказаў, што ў 
караля яна была выявай gratiae status — нязменнай пры-
язнасці. 

Каля самых дзвярэй яго ўжо чакала купка дам на 
чале з пані Тышкевічавай — жонкай смаленскага ваяво-
ды, — дужа прыгожыя, яны цвілі вясёлымі прывабнымі 
тварыкамі, амаль усіх іх кароль ужо ведаў. Сярод іх былі 
княгіня Масальская, мінская старасціха Пшэздзецкая, 
жонка вялікага літоўскага харунжага Солтана, Рдултоў-
ская, Бжастоўская, Мараўская і наваградскія паненкі — 
Вайніловічы, Яблонскія, Межаеўскія, Завішы, Катлубае-
вы і іншыя. 

Пасля першых вітанняў невядома хто, здаецца, пані 
Мараўская, звярнула ўвагу караля на свежаразмаляваную 
столь, куды Эстка ўклаў столькі працы. Станіслаў Аўгуст 
быў вымушаны пахваліць гэты апафеоз, а разам з тым 
здзівіцца, што маляванне было зроблена так хутка, хаця 
яму хацелася проста ўсміхнуцца і падзякаваць. Глянуўшы, 
куды кароль скіраваў свой позірк, і ўсе астатнія госці 
паглядзелі на столь, пачалі захапляцца, як вымаляваны 
страшная Зайздрасць, геній княскага дома, Чысціня, Муд-
расць, крылатае сэрца, што палала на алтары. 

Гэта была адзіная ўзнагарода стараннаму Эстку за дні, 
праведзеныя на рыштаваннях з задранай угору галавой, 
з-за чаго і дагэтуль адчуваў боль у спіне. 
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Станіслаў Аўгуст пастараўся з асаблівай сардэчнасцю 
выказаць пані Мараўскай падзяку за такую памяць аб на-
ведванні гасціннага дома князя. 

Тым часам пачцівыя пані спяшаліся пацалаваць белую 
руку караля, бо дзверы абедзеннай залы (яна называлася 
залай Вышнявецкіх) былі ўжо адчынены і слугі вось-вось 
павінны былі запрасіць на абед усіх згаладалых і стом-
леных. 

Зала была абстаўлена з пышнасцю і раскошай, якія 
адпавядалі таму часу; сярод люстраных пласцін стаялі 
скульптуры з фарфору і срэбра, з кветкамі і пірамідамі, з 
ініцыяламі і гербамі караля. 

Усе запрошаныя падзяліліся на дзве часткі. Караля 
акружылі каля галоўнага стала дамы і некаторыя з радні 
Радзівіла, іншыя былі за другім сталом, ад якога гасцей па 
чарзе запрашалі да каралеўскага стала, там сядзелі таксама 
князь-ваявода, яго брат падкаморый, князі Іосіф, Альбрэхт, 
Антоній, Мацей, Сапега, генерал артылерыі, рускі ваявода 
Патоцкі, Мараўскі, літоўскі харунжы Солтан, Жавускі, 
Бжастоўскі, інфляндскі ваявода і іншыя. 

Апрача двух галоўных было многа сталоў у іншых па-
коях замка — для менш славутых гасцей, святароў і шлях-
ты. Тыя, хто не змясціўся ў палацы, балявалі за трыма 
сталамі ў былым езуіцкім калегіуме. У Нясвіжы сабраліся 
сотні гасцей, і ваявода не хацеў нікога адпускаць, не па-
частаваўшы. 

Князь-ваявода ўзняў тост за здароўе караля пад гукі 
гарматных стрэлаў, труб і музыкі, а кароль адказаў віватам 
ваяводу, князю Гераніму і ўсяму роду Радзівілаў. 

Келіхі віна хутка ўлагодзілі твары, развязалі языкі, і вая-
вода, які спачатку выглядаў перад каралём заклапочаным і 
скаваным, пачаў па-свойму весяліць каранаванага госця, а 
той весела і вольна адказваў яму. Так ва ўсякім разе выгля-
дала збоку, хаця кароль не ўсё чуў, што гаварыў Радзівіл, а 
князь не дужа разумеў яго вялікасць, але гэта не перашка-
джала ў вялікай згодзе ўзаемна весяліцца да канца абеду. Ка-
роль, хоць і не прывык да вінных келіхаў, але некалькі ўсё ж 
выпіў, і ягоны бледны твар пакрыўся жывым румянцам. 

Пасля абеду каралю неяк усё ж удалося пару разоў вы-
слізнуць у свае апартаменты, нібыта дзеля таго каб пачы-
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таць спешна дастаўленую карэспандэнцыю, але яго ўдзел 
ва ўрачыстасцях на тым яшчэ не скончыўся. 

Дамы, якія не мелі шчасця быць прадстаўленымі ка-
ралю, папрасілі Мараўскага, каб ён іх прадставіў; потым 
трэба было слухаць канцэрт, потым разам са смаленскай 
ваяводзіхай, якая замяшчала гаспадыню, адкрыць баль, 
ашчаслівіць некалькі пань, патанцаваўшы з імі. 

I нарэшце кароль быў вымушаны сесці ў каляску ра-
зам з паняй Тышкевічавай, каб паглядзець на шыкоўную 
ілюмінацыю, бляск якой асвятліў увесь Нясвіж. Казалі, 
што гарэла з паўмільёна лямпаў: на валах, дамбе, палацы, 
ратушы, рынку, касцёлах і самых вялікіх будынках. 

Толькі апоўначы кароль нарэшце дабраўся з Камажэў-
скім да спальні, а князь са сваімі вернымі хаўрусніка-
мі — да кабінета, у якім сасмяглыя вусны слуг Бахуса 
маглі нарэшце дапяць да сярэбранай бочкі. 

— Ну як? Нішто? — выдыхнуў князь-ваявода пасля 
таго, як выпіў першы келіх віна за Аўгуста і выцер вус-
ны. — Што скажаце? Га? 

Жавускі стаў перад князем, узяўшы рукі ў бокі. 
— Мабыць, ваша княская мосць жартуе над намі, 

пытаючыся? — усклікнуў ён. — Вы ўсіх нас і ўсю Літву 
і Карону пераўзышлі гэткім каралеўскім прыёмам, пыш-
насцю і хараством! Толькі адно можна сказаць, што нічога 
падобнага ў нас не бачылі. Кароль у захапленні і бадай 
што прыгаломшаны, а ягоныя прыдворныя апусцілі насы. 

Ваявода падаў знак Жавускаму, каб той падышоў да 
яго, і з усмешкай штосьці прашаптаў яму на вуха. Пан 
Севярын таксама засмяяўся і асушыў яшчэ адзін келіх. 
Ваявода аж ззяў ад шчасця, але, сасмяглы і стомлены, 
больш слухаў, чым гаварыў. Размова яго не суцяшала, 
хаця ўсе ў адзін голас даказвалі, што Радзівіл зладзіў усё 
па-радзівілаўску. 

Назаўтра, калі госці яшчэ не селі абедаць, Радзівілу 
раптам успаў на памяць той пісар Панятоўшчык. Нават 
такія дробязі азмрочвалі яму свята. Бадай яго трасца! Як 
бы той недарэка не сапсаваў усе так добра складзеныя 
планы... 

— Паклікаць сюды Моніку! — спехам загадаў ён па-
каёваму хлопцу. 
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Праз хвіліну ўбегла захаканая дзяўчына. Князь пад-
міргнуў ёй: 

— Ну што? 
— Сядзіць! — адказала яна і ўсміхнулася. 
Ваявода прыклаў палец да вуснаў: 
— Глядзі ж! Каб аж да ад'езду! Бо... інакш... сама разу-

мееш... Пільнуй, каб не збег. 
Моніка пакланілася князю — нібы запэўніла гэтым, 

што загад будзе выкананы, і знікла з вачэй. 
Што рабілася з бедным Піліпам, які зусім нядаўна быц-

цам бы плыў пад ветразем, поўным надзеі, але патануў на 
беразе, — тое цяжка апісаць. Яму здавалася, што ён прапаў 
і не толькі таму, што не ўдалося сустрэцца з каралём, а з-за 
страшнай думкі пра пакаранне. Да таго ж ён баяўся, што 
страціць пасаду. I ён падумаў, што прычынай усіх ягоных 
няшчасцяў быў Шарэйка, сам сябе ён вінаваціць не хацеў. 

Уяўленне малявала яму яшчэ горшыя вынікі, бо, відаць, 
увечары яго завядуць у кардэгардыю*, а то і ў замкавую 
турму. Ён не скеміў, што яго не маглі трымаць пад аховай 
гайдукоў у адным з пакойчыкаў, дзе жылі прыдворныя па-
ненкі. Піліп з трывогай чакаў вечара. А пакуль што нечая 
добрая жаночая рука падала яму пару місак поўных мяса 
і іншай ежы. 

Піліп хоць і быў змярцвелы ад страху, але ўсё ж на 
ўсякі выпадак у прадчуванні зняволення з'еў, уздыхаючы, 
усё, што прынеслі, а потым запіў віном, якое стаяла на 
стале. Мусіць, пагэтаму ён, пабедаваўшы яшчэ, моцна 
заснуў і праспаў аж да вечара. Ён не асмеліўся папрасіць 
святла, яму і не далі яго, але перадалі вячэру, а праз акон-
ца пакой няблага асвятляў водбліск ілюмінацыі. 

Доўга ён сядзеў і чакаў, прыслухоўваючыся да кожнага 
гуку, калі ж па яго прыйдуць гайдукі і павядуць у вязні-
цу. Але насунулася ноч, пагасла ілюмінацыя, у наваколлі 
ўсё аціхла, ніхто не прыходзіў, і бедны Піліп, не распра-
наючыся, каб на ўсякі выпадак быць гатовым, заснуў у 
крэсле, паклаўшы галаву на стол, а пад ранак, размораны, 
перабраўся на ложак Монікі і зноў заснуў глыбокім сном. 
Расплюшчыў вочы толькі тады, калі быў ужо ясны дзень 
і нечая жаночая рука праз дзверы падавала яму знак, што 
прынеслі снеданне. 
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"Выходзіць, пакаранне адклалі", — падумаў Піліп. Ён 
перахрысціўся, набожна прамовіў ранішнюю малітву, па-
мыўся і сеў падсілкавацца, бо ўсё яшчэ думаў пра тое, што 
яму спатрэбяцца сілы ў вязніцы. 

Так усё адбывалася ў пакойчыку панны Монікі, а сама 
яна сядзела сторажам пры вязні. А тым часам Шарэйка, які 
ўжо загадзя радаваўся таму, што ён так удала прыдумаў вы-
датны жарцік над князем і каралём, ужо двойчы забягаў да 
русіна ў пакой над стайнямі, стукаў у дзверы, і толькі потым 
да яго дайшло, што Піліп як пайшоў некуды зранку, так і не 
вярнуўся, і яго мусіў замяшчаць падканюшы Вісташэўскі. 

Шарэйка мала ведаў яго, але давялося распытаць, бо 
ніхто болей не мог сказаць, дзе падзеўся Піліп. 

Вісташэўскі быў талковы коннік, але simplex serwus 
Dei — просты Божы служка, недальнабачны, не здольны 
зазіраць наперад. Яму мала абыходзіла, куды знік Піліп, 
месца якога ён заняў. 

— Выбачайце, пане падканюшы, — пачаў Шарэйка, 
стоячы на парозе, — я не ведаю, што сталася з русінам, але 
мне дужа трэба бачыць яго. 

Вісташэўскі падняў галаву. Ён якраз рэзаў на кавалкі 
вэнджаную каўбасу, каб закусіць толькі што выпітую га-
рэлку. 

— Што сталася з русінам? Адкуль мне ведаць? Напэў-
на, яму нешта загадалі, бо ў нас жа цяпер як на Варыван-
скай вуліцы... Далібог! Не ведаю! Князь хацеў паслаць яго 
ў Альбу, а можа... Хто яго ведае... 

Шарэйка крыху пастаяў. 
— Яму пара ўжо вярнуцца. 
— Ды ўжо ж, — згадзіўся падканюшы. — Хай бы вяр-

таўся хутчэй, бо замяшчаць яго — не мая справа. 
— А як вам здаецца, хутка ён вернецца? — дапытваў-

ся ўстрывожаны Шарэйка. 
— Мне нічога не здаецца, — засмяяўся Вісташэўскі. — 

Скажу я вам, у нас цяпер такі кавардак, што ніводзін 
чалавек не ведае, хто куды пасланы, а слухацца трэба, бо 
вы ж ведаеце князя: малейшае непаслушэнства — і лахі 
пад пахі. 

Ліцвін паморшчыўся, не захацеў далей перашкаджаць 
вольнаму спажыванню каўбасы і пайшоў. 
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Не даведаўшыся нічога ад Вісташэўскага, Шарэйка 
ўсё ж хацеў дазнацца, што сталася з Панятоўскім. Яму 
нічога ў той дзень не даручалі, ён быў вольным і, ка-
рыстаючыся гэтым, падаўся на пошукі. Ен прасачыў след 
у след за Піліпам, даведаўся, што раніцой той спяшаўся да 
пакояў прыдворных дзяўчат і, вядома ж, ішоў няйначай як 
да Монікі. Потым Шарэйка дазнаўся ад дзяўчат, што яны 
бачылі, як Піліп заходзіў да яе, але ніхто з іх не бачыў, каб 
ён выходзіў. 

Шарэйка разважыў, што Піліп не мог не пабачыцца з 
Монікай, і пачаў чакаць яе. 

Недзе каля паўдня ён убачыў панну Чачкевічоўну і 
заступіў дарогу. 

— Скажыце мне, панна Моніка, дзе вы падзелі Пілі-
па? — спытаў ён, прывітаўшыся. — Ён мне дужа патрэбны. 

Дзяўчына пачырванела, яму давялося нейкую хвіліну 
чакаць адказу. Моніка спачатку хацела зманіць. Але паду-
мала: калі Шарэйка не будзе ведаць, дзе Піліп, то пойдзе 
шукаць і зверне на яго ўвагу іншых. 

— Вы ягоны сябра? — спытала дзяўчына. 
— Лепшага, чым я, не знойдзеш, — адказаў Шарэйка. 
— Тады я скажу вам, што князю тое-сёе вядома пра 

пана пісара, — ціха пачала Моніка. — Васпан як прыяцель 
павінен памятаць ягонае прозвішча. Вось і падумайце. Я 
ведаю толькі тое, што князь загадаў схаваць яго, нічога 
дрэннага з ім не будзе. 

Шарэйка прыкінуўся вельмі здзіўленым. 
— Прозвішча я ведаю, — сказаў ён. — Але чаго тут 

князю баяцца? 
Панна Чачкевічоўна таксама нібы здзіўлена паціснула 

плячыма: маўляў, хто яго ведае. 
— А панна Моніка часам не ведае, дзе яго трыма-

юць? — спытаў ліцвін. 
Дзяўчына палічыла за лепшае быць асцярожнай. 
— Будзьце спакойны, — сказала яна, усміхнуўшыся. — 

Яму нічога не будзе, але... каб я і ведала, куды яго па-
садзілі, то не змагла б сказаць. — Яна прыкрыла рот ру-
кой. — I не пытайцеся. 

Шарэйка не даў ёй пайсці. Ён наблізіўся да яе і пра-
шаптаў: 
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— Я не выдам! 
Зірнуў на панну Моніку, чакаючы адказу, але тая па-

вярнулася і пабегла. 
Ліцвін стаяў кіслы і збянтэжаны. 
"Запраторылі яго некуды, — думаў ён, — і хто ведае, ці 

не скажа ён на мяне, што гэта я падбухторыў ісці да кара-
ля. I так можа быць. Як жа мне ўбачыцца з ім?" 

Шарэйка быў так заклапочаны гэтым, што не заўважаў 
усёй пышнасці прыёму караля, яго прыезду, гасцей, калі 
што і бачыў, то не трымаў у памяці. 

Ён ужо дакараў сябе за тое, што падгаварыў Піліпа, 
абяцаў яму, што ўсё ўдасца. 

Хлопец шнураваў па панадворку, шукаючы выйсця з 
гэтага становішча, і ўбачыў, як туды прыехалі некалькі 
прыдворных са світы караля. Іх размяшчалі на начлег у 
замку, і пад кіраўніцтвам пясечынскага старасты яны па-
чалі ўладкоўвацца па пакоях. 

Сярод іх былі тры каралеўскія пажы. Шарэйка здаля 
прыгледзеўся да іх і раптам спыніў позірк на адным, бо 
пазнаў яго з твару, вясёлага і хітраватага, — гэта быў паж 
Бельграм. 

Шарэйка ведаў яго, быў нават у сваяцтве з ягонай 
сям'ёй. Пакуль прыглядаўся да Бельграма, той таксама 
пазнаў ліцвіна, бо ён заўсёды выглядаў так непадобна на 
іншых, што заставаўся ў памяці. Паж падышоў бліжэй і 
ўсклікнуў: 

— Божа мой! Хто гэта? Шарэйка ці чорт? 
— Не чорт, я і ёсць, — весела адказаў узрадаваны Ра-

дзівілаў прыдворны. — Я і не ведаў, што ты стаў пажам! 
— З ласкі цёткі, — патлумачыў Бельграм. 
Яны абняліся. 
— Ты тутэйшы, — усміхнуўся Бельграм, — а таму я 

цябе арыштоўваю. Дзеля ўсяго святога, будзеш суправа-
джаць мяне і, калі можаш, знайдзі чаго паесці, бо я галод-
ны. У Рдултоўскіх я выпіў толькі кубачак кавы. 

— Ёсць! — засмяяўся Шарэйка. — Ёсць у Нясвіжы і 
папіць і паесці! 

Так аднавілася знаёмства юнакоў. Шарэйка быў дужа 
рады гэтаму і даў слова сабе, што паспрабуе праз Белыра-
ма хоць нечым дапамагчы зняволенаму Піліпу. 
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* * * 

Па праграме назаўтра планавалася паказаць каралю 
скарбніцу Радзівілаў. Што ўяўлялі сабой скарбніцы ста-
радаўніх магнацкіх родаў, цяпер цяжка апісаць. Іх лепей 
было б назваць малымі музеямі даўніны ў шырокіх межах, 
пачынаючы ад косткі маманта і рога адзінарога, вялізных 
зубровых і ласіных рагоў, ад цудоўных паясоў са скур ка-
зачных звяроў і да карцін, статуй — там было поўна ўся-
го. Скарбніцы былі перапоўнены таксама рознай зброяй, 
амуніцыяй, ваенным рыштункам. 

З пакалення ў пакаленне пераходзілі падарункі ад рым-
скіх пап, каралёў, ваенная здабыча, набытак за час замеж-
ных падарожжаў. Праўда, са скарбніц і бралася нешта на 
падарункі, якія ў тыя часы былі ў нас традыцыяй — рэд-
кае гасцяванне абыходзілася без іх, але самае каштоўнае 
заставалася ў сям'і. 

Са старадаўніх манускрыптаў можна атрымаць пэўнае 
ўяўленне пра багацце польскіх магнатаў, але там нічога не 
напісана пра скарбы такога роду, як радзівілаўскі. Пры-
хамаці, на якія заўжды былі здатныя прадстаўнікі гэта-
га роду, падарожжы, дары манархаў дазволілі назапасіць 
самыя разнастайныя прадметы нечуванай каштоўнасці і 
рэдкасці. Нядаўна атрыманая імі спадчына караля Яна III 
узбагаціла нясвіжскія скарбы каштоўнымі сведчаннямі па-
ходаў караля на турак. 

Чаго толькі не было ў гэтых трох вялізных залах, па-
чынаючы ад мноства карцін, габеленаў і аж да дванаццаці 
драўляных коней у поўным рыштунку — са збруяй, сёдла-
мі і зброяй нечуванай прыгажосці і рэдкай работы! 

Тут былі і каштоўныя ювелірныя вырабы: плюмажы, 
зашчапкі, паясы, аздобленыя каштоўнымі камянямі, пярс-
цёнкі, гадзіннікі, кольцы, каралі — усё сведчыла пра ба-
гацце гаспадароў. Апрача таго, тут было сабрана многа 
маршальскіх жэзлаў, гетманскія булавы, буздыганы, каш-
тоўныя сагайдакі* і шчыты, канчары* ў залатых похвах, 
залатыя і пазалочаныя шлемы і шышакі, не адзін асвячоны 
меч, дарагое шыццё, карункі і, нарэшце, егіпецкія муміі, 
зброя дзікіх індзейцаў — патрэбна было некалькі гадзін на 
гэтыя займальныя і прыемныя агледзіны. Князь Геранім, 
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генерал Мараўскі і капітан дэ Віле, вартаўнік скарбніцы, 
узяты для таго, каб даваць тлумачэнні, суправаджалі кара-
ля, які прыйшоў разам з Камажэўскім. 

Сам князь-ваявода, заняты Гібралтарам, Альбай, пад-
рыхтоўкай да палявання, ухіліўся ад прысутнасці пры асо-
бе яго вялікасці, паспадзяваўшыся на дэ Віле — ён пазна-
чыць усё, што кароль будзе хваліць, што яму спадабаецца. 
Князь меў намер нешта падараваць яму са скарбніцы. 

Спачатку аглядалі сабраныя ў першым зале шматлікія 
фламандскія карціны рознага часу і паходжання. Кароль як 
знаўца і аматар жывапісу заняўся аглядам з вялікім запа-
лам, пачаў называць і хваліць славутыя імёны майстроў, як 
раптам Камажэўскі спыніў яго. 

— Найяснейшы пане, — прашаптаў ён, — я заўважыў, 
што дэ Віле крадком адзначае ўсё, што хваліць ваша кара-
леўская мосць. Баюся, што... 

Кароль зразумеў і адразу астыў. Карціны, аб сапраўд-
най каштоўнасці якіх тут ніхто не ведаў, не надаваў ім 
значэння, займалі верхнюю частку сцен у двух першых 
залах. Кароль з ахвотай прыгледзеўся б да іх уважлівей, 
больш зацікавіўся імі, калі б не апасаўся, што дэ Віле 
адзначыць гэта. 

Пайшлі далей. Князь Геранім маўчаў, мала што дада-
ваў да тлумачэнняў; ён шкадаваў, што тут не было ваяво-
ды, які ў скарбніцы часам у добрым настроі прамаўляў 
цэлыя маналогі, расказваючы пра карціны і розныя прад-
меты неверагодныя гісторыі, часам выдуманыя, кожны 
раз новыя. 

Можа, ён сам, ведаючы сваю слабасць, не захацеў су-
праваджаць караля, хоць з ягоным каментарыем глядзець 
было б намнога цікавей. Так, напрыклад, пра егіпецкую 
мумію, ці, як князь сам яе называў, егіпецкага шляхціца, 
Пане Каханку ведаў цэлую гісторыю, падобную да апо-
весці з "Тысячы і адной ночы"; рог адзінарога быў нібыта 
ягоным паляўнічым трафеем, індзейская зброя быццам бы, 
як ён хваліўся, была ім уласнаручна прывезена ад дзіку-
ноў, якія нібыта прымалі яго з вялікай пашанай. 

Капітан дэ Віле расказваў пра ўсё, што аглядалі, на-
многа больш сцісла, таму што многага не ведаў. Каля каш-
тоўных камянёў і пярлін, дзівосных жамчужын і рубінаў, 
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падобных на валовы вочы, кароль прайшоў з абыякавым 
выглядам, ледзь зірнуўшы на іх. 

Калі дайшлі да сямейных каштоўнасцей, адчынілі 
шафу з набыткамі князя Мікалая Сіроткі, там было адзен-
не, зброя, рукапісы і пячаці. 

— Я шчаслівы, што меў магчымасць паглядзець на 
такія рэдкія каштоўнасці, — звярнуўся кароль да капі-
тана. — У мяне ёсць янычарскае ружжо з манаграмай і 
гербамі князя Сіроткі, я падару яго вам, тут будзе больш 
падыходзячае месца для яго. 

Князь Геранім падзякаваў. Ад Сабескіх тут засталіся 
ўспаміны пра Жулкеўскага, была тут венецыянская здабы-
ча і французскія падарункі з тых часоў, калі Людовік XIV 
няўдала спрабаваў выступіць супраць Яна III. 

Спяшаючыся, яны прамінулі многія рэчы, хаця дэ Віле 
і скарачаў тлумачэнні, ды так павялося ўжо, што любы 
агляд доўжыўся некалькі гадзін і быў заўсёды даволі па-
вярхоўным. 

Ужо не было часу агледзець ні вялікія зборы вене-
цыянскіх келіхаў, кубкаў, залатых каўшоў і чаш, рознага 
начыння для піцця, расстаўленага па паліцах, ні разьбу 
на слановай косці і дрэве, якой тут было многа, бо князь 
іншы раз сам выточваў і вырэзваў розныя прылады. 

Выточванне было пры саксонскім двары любімай за-
бавай, Аўгуст II нават пасылаў у Афрыку па дрэва і 
косць, — гэта была і мода і занятак многіх паноў. Князь-
ваявода таксама завёў у сябе такарную майстэрню, сам 
па-майстэрску выточваў табакеркі і скрыначкі, аздабляў 
золатам, а потым дарыў часам тым, хто яму падабаўся. 

Кароль падзякаваў князю Гераніму і капітану і вый-
шаў са скарбніцы, каб крыху падыхаць свежым паветрам, 
прайсціся яшчэ і па замкавых валах, паглядзець на ста-
радаўнія гарматы, пастаўленыя на бастыёнах. Гэта былі 
вялізныя картаны, якія так гучна звеставалі ўсяму свету аб 
прыездзе яго вялікасці. 

З каралём пайшоў князь Геранім, а капітан, памята-
ючы, што князь хоча даведацца, якое ўражанне зрабіла 
на госця скарбніца, паспяшаўся з рапартам. Ваявода, уба-
чыўшы яго, адразу ж пацікавіўся: 

— Ну што? ІІІто яму спадабалася? 
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— Разглядаў усё ўважліва, — сказаў дэ Віле. — Здзіў-
ляўся. 

— Хваліў? 
— Не вельмі. Мабыць, яго нехта папярэдзіў. Захапляў-

ся толькі некаторымі карцінамі. 
— Ты запісаў? 
— А як жа! 
— Адаслаць іх яму! 
— Кароль сам ахвяраваў нашай скарбніцы янычарку 

князя Сіроткі, — паведаміў капітан. 
— Адкуль ён яе ўзяў? — прамармытаў ваявода і 

змоўк. — Шкада, што я не змог сам паказаць яму скарб-
ніцу... а васпан з князем Геранімам не здолелі яму як след 
усё патлумачыць. 

Далей князь гаварыў ужо сам сабе: 
— Я расказаў бы яму гісторыю егіпецкага шляхціца і 

чаму ў яго на лбе шрам ад карабелі. Князь Геранім, напэў-
на, не паказаў ні залатых цаглін, ні... 

Ён махнуў рукой. 
— Куды пайшоў? 
— На валы. 
А ў гэты час у пакоі, якія займаў кароль, зайшлі кіроў-

цы ваяводстваў і паветаў, да іх павінен быў выйсці князь, 
каб некаторых узнагародзіць. Але ён даручыў зрабіць гэта 
князю Гераніму. 

Кароль вярнуўся, убачыў мноства народу і перш-на-
перш падышоў падзякаваць гаспадару. 

— Найяснейшы пане... каханку, — незнарок вырвалася 
ў ваяводы, — прабачце, я ведаю, што мой брат і пан капітан 
не патлумачылі і не паказалі як належыць нашых рэдкасцей. 

Ім не далі пагаварыць доўга, і князь быў гэтаму толькі 
рады, бо як кароль ні стараўся падладзіцца пад Радзівіла, 
нічога ў яго не выходзіла, настолькі яны былі розныя. 

Ваявода казаў пра гэта так: 
— Гэта амаль тое самае, пане каханку, што запрэгчы 

двух коней розных парод... а тады адзін карак натрудзіць, 
другі бок намуляе. 

Аднак абодва яны, гаспадар і госць, неслі і далей ця-
жар сваіх абавязкаў знешне лёгка: кароль з весялосцю, 
князь з вялікай павагай. 
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Пасля паноў да караля падступілі пані на чале са сма-
ленскай ваяводзіхай. А тут ужо маршалак абвясціў, што 
пара абедаць. Князь-ваявода з палёгкай уздыхнуў. 

Сталы, як і ўчора, былі застаўленыя і ўпрыгожаныя, 
толькі са скарбніцы прынеслі іншыя сервізы, посуд. 

Абед з віватамі цягнуўся досыць доўга, за кавай госці 
слухалі канцэрт спевакоў, спявачак і віртуозаў, якія ігралі 
на разнастайных інструментах. 

Генерал Камажэўскі заўважыў, што кароль вельмі 
стаміўся, і вывеў яго з-за стала нібыта для таго, каб 
пазнаёміць з тэрміновай поштай, а на самай справе, каб 
манарх адпачыў хоць пару гадзін. 

Да канца дня яму заставалася яшчэ паслухаць оперу і 
паглядзець балет на сюжэт пра Арфея і Эўрыдыку. Можна 
сабе ўявіць, як у тым балеце выглядала сцэна падарожжа 
ў пекла. 

Оперу — вершы і музыку, адпаведныя таму часу, 
напісаў Мацей Радзівіл*. Як жа было не ўзнагародзіць 
воплескамі гэты шэдэўр, створаны ўласнымі сіламі, сыгра-
ны артыстамі, набранымі па вёсках, вывучанымі цудоўна 
танцаваць і спяваць, хаця яны маглі б, каб не павярнуўся 
іначай іх лёс, усё жыццё працаваць з граблямі і сярпамі. 
Гэтая метамарфоза "сялянскага племені" прынесла князю 
шмат славы. Дзяўчаты былі вельмі зграбныя, парабкі — 
дужыя і спрытныя; іх рыхтавалі добрыя настаўнікі; на 
думку ўсіх гасцей, і опера і балет проста выдатныя. 

У канцы балета на сцэне з'явіўся партрэт караля, над 
якім ззяла сонца, а танцоры і танцоркі складалі да яго 
ног вянкі і палілі ахвяры з духмяных траў. Гэтае "сон-
ца", лоўка змайстраванае з дапамогай люстраў, і само 
завяршэнне спектакля выклікалі доўгія воплескі і воклічы. 
Прадстаўленне скончылася аж пад поўнач — князь Мацей 
не шкадаваў музыкаў, а Пецінеці і Лойка — танцораў. 
Адно, што было нязручна ў тэатры, гэта тое, што не ўсе, 
хто хацеў бы паглядзець спектакль, змаглі змясціцца ў ім, 
таму многія з тых, хто застаўся за дзвярыма, суцяшаліся 
за келіхамі. 

Апоўначы кароль і князь былі ўжо ў сваіх замкавых 
пакоях, радыя, што дзень скончыўся шчасліва. 

"Ну як, пане каханку?" — спытаў Радзівіл. 
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— Чаго князь так непакоіцца? — адказаў Жавускі: Усё 
ідзе як па масле. Прыём проста каралеўскі! Кароль паві-
нен быць удзячны і ўражаны... 

— Ты мяне ўсё ж не разумееш, пане каханку, — пера-
пыніў яго князь. — Усё як быццам ідзе гладка, прыгожа, 
гасцінна... а ён... ён... павінен адчуць сябе уніжаным... 
вось што! А ці я вінаваты ў тым, што маё багацце і моц 
прыніжаюць яго, што баліць яму? Га? А забалець павінна. 
Я пра тое, пане каханку, быццам бы і не ведаю, але я хачу 
гэтага! 

Жавускі засмяяўся. 
— Калі ўжо князю гэта так абыходзіць, — прамовіў 

ён, — і хочацца, каб ён быў уніжаны, то можаце быць спа-
койным: ён абавязкова адчуе сваю нікчэмнасць. Адчуў ужо 
ў радзівілаўскай скарбніцы, адчувае ў замку, на кожным 
кроку... Тут ён выглядае ўбогім і маленькім! 

Князь заківаў галавой, паказваючы, што якраз гэтага ён 
і хацеў. Далей размова павярнулася на праграму заўтраш-
няга дня. 

А ў гэтыя самыя хвіліны кароль шаптаў Камажэў-
скаму: 

— Два дні мы пракаўтнулі шчасліва, Камажэсю. Па 
ўсім відаць, што князь хоча паказаць гэтай пышнасцю, які 
ён магутны, а я, кароль, слабы і нямоглы. Гэтага нельга 
не заўважыць. 

— Найяснейшы пане, — супакойваў яго Камажэўскі, — 
не ведаю, што там думае князь і ці былі ў яго тыя намеры, 
у якіх мы яго падазраём, але гэта не так, бо вочы ўсёй 
шляхты і жыхароў горада звернуты не на яго, а на вас. Яго 
ніхто не заўважае і не бачыць. Вы тут вышэй, чым ён! 

Панятоўскі моўчкі абняў яго. 
— Што ж нас чакае далей? — спытаў ён. 
Генерал задумаўся. 
— А вось што: паляванне і "ўзяцце Гібралтара", — ад-

казаў ён, усміхнуўшыся. — Гібралтар — гэта выдумка 
самога князя; трэба падрыхтаваць для яго многа пахвал за 
гэтае смешнае прадстаўленне. 

Кароль паціснуў плячыма. 
— Я не магу не бачыць крыху злараднасці ў тым, 

што ён мяне то на каня хоча пасадзіць, то на мядзведзя 
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павесці, хаця ж добра ведае, што ні адно, ні другое мне 
спадабацца не можа. 

Біскуп Нарушэвіч, які сядзеў воддаль з кніжкай, устаў 
і напомніў, што пара спаць. 

— Я пачуў, як вы згадалі пра мядзведзяў, — дадаў 
ён, — але аддамо suum cuigue — яму належнае: ён нас 
хоча здзівіць не мядзведжымі лапамі, а хутчэй архівам Вя-
лікага Княства Літоўскага, найвялікшым скарбам, які ёсць 
у Радзівілаў. Ён абяцаў нам паказаць яго. 

— Бачу, што князь заваяваў ваша сэрца, — зазначыў 
кароль. — Вы толькі не падумайце, што я не магу ацаніць 
яго. Божа ж мой, каб ён змоладу знаўся з іншымі сябрамі, 
які добры грамадзянін нашай краіны мог бы з яго выйсці! 
У ім столькі прагі славы, столькі амбіцый, а якое багац-
це мае! 

Сярод службоўцаў, якім загадалі паказаць каралю ар-
хіў, быў і выконваючы абавязкі бібліятэкара Шарэйка. Ен 
узрадаваўся, што зможа зблізку паглядзець на яго вялі-
касць, бо пакуль што бачыў яго толькі здалёку. 

У архіве, які мог бы называцца не радзівілаўскім, а 
галоўным архівам княства, як вядома, захоўваліся, згодна 
з прывілеем Жыгімонта Аўгуста, арыгіналы ўсіх грамат, 
актаў, уся справавая карэспандэнцыя Вялікага Княства 
Літоўскага. Радзівілы не без прычыны ганарыліся, што 
іх роду было даручана захоўваць гэтыя скарбы. Архіў 
падтрымліваўся ў належным стане з вялікім стараннем і 
ашчаднасцю. У скляпеністых келлях стаялі шафы з замка-
мі, у іх захоўваліся ў больш-менш храналагічным парадку 
пергаменты з падвешанымі да іх пячацямі ў сярэбраных, 
залачоных масіўных аправах, у скураных футаралах, у 
багата аздобленых скрутках, якія нагадвалі старажытныя 
рукапісы. 

Акрамя іх на паліцах стаялі шарэнгі тамоў, падабра-
ныя паводле дат і паходжання, з перапіскай манархаў, пап, 
князёў і многіх славутых дзяржаўных мужоў. 

У адным з пакояў на вялікім стале, каля якога для 
караля паставілі крэсла, абабітае аксамітам з залатым 
махром, ужо былі раскладзены самыя цікавыя старадаўнія 
пажоўклыя аркушы папер з рознакаляровымі шаўковымі 
шнурамі і пячацямі. 
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Біскуп Нарушэвіч і сакратар караля канонік Гаўронскі 
ўвайшлі і набожна склалі рукі, нібыта пераступілі парог 
храма, ды гэта і сапраўды быў храм той мінуўшчыны, якая 
і да гэтага часу яшчэ маўкліва ляжыць за сямю пячацямі і 
цярпліва чакае таго, хто абудзіць яе да жыцця. 

У Нарушэвіча на хвіліну загарэліся вочы. Які ж тут 
выдатны матэрыял ён мог здабыць для сваіх прац! Як доў-
га мог бы, трапіўшы сюды, корпацца ў гэтым зборы папер 
ксёндз Альбертандзі*! 

Кароль спачатку абышоў усе пакоі, акідваючы вачыма 
паліцы, за ім ішоў біскуп. Потым ён сеў за стол і пачаў 
разглядаць арыгіналы грамат, пачынаючы ад часоў Ягай-
лы. Тут былі і больш старыя пісьмы і прывілеі яшчэ даў-
нейшых часоў. Тут захоўвалася ўсё, што занатоўвалася на 
паперы з часоў першай Гарадзельскай уніі*, якая толькі 
пацвердзіла тое, пра што было дамоўлена пры ўступлен-
ні на трон Ягайлы, былі тут і паперы пазнейшых вялікіх 
князёў. Часы Вітаўта, з'езд у Луцку, перапіска з каралём 
Жыгімонтам чакалі тут свайго летапісца. 

У Нарушэвіча, які з прагавітай цікавасцю браў у рукі 
арыгіналы знакамітых актаў, вочы то свяціліся, то зату-
маньваліся. 

— Каб усё гэта апісаць, не хопіць жыцця! — прашап-
таў ён. — Тут мала намаганняў аднаго чалавека, хіба толькі 
аднаму Альбертандзі, які робіць дакладныя копіі і не псуе 
іх памылкамі, гэта пад сілу. Многае ўжо трэба не рабіць, 
а перарабляць. З попелу нашых касцей, можа быць, некалі 
народзяцца гісторыкі, а наша цяперашняя праца будзе для 
іх толькі ўгнаеннем. 

Ён уздыхнуў. 
Кароль у гэты час любаваўся то каліграфічнымі вы-

крунтасамі на старых пергаментах, то пячацямі, якія доб-
ра захаваліся ў спецыяльных футаралах, то майстэрскім 
упрыгожаннем болын новых манускрыптаў. Некалькі ста-
радаўніх рукапісаў з мініяцюрамі і сярод іх прыгожая ла-
цінская Біблія таксама ляжалі на стале. 

З тамоў карэспандэнцыі нехта паклаў на стол тыя, дзе 
былі лісты Марціна Лютэра і Кальвіна. Нарушэвіч зірнуў 
на іх і зноў уздыхнуў. 
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— Радзівілы своечасова саступілі з гэтай дарогі, — 
прашаптаў ён, — але сляды таго, што яны перахварэлі 
гэтай хваробай, засталіся. 

Кароль і ўсе, хто з ім прыйшоў, аказаліся намнога 
болын зацікаўленымі раскладзенымі тут паперамі, чым 
учарашнімі рубінамі і дыяментамі, і, напэўна, забыліся б 
тут на ўсё, бо столькі ўсяго хацелася паглядзець, калі б 
кароль не трымаў у памяці праграму дня. Тут час ляцеў 
непрыкметна. Нарушэвіч толькі-толькі паспеў кінуць во-
кам на самыя важнейшыя і старадаўнія граматы, а яму 
падсоўвалі ўжо новыя. Багацце было невычарпальнае! 

— Вось такой скарбніцай з імі ніхто зраўняцца не 
можа, — шапнуў Нарушэвіч каралю. 

У маўчанні, якое парушала толькі шамаценне паперы, з 
вялікай пашанай да тых стагоддзяў, сведчанні якіх былі тут 
захаваны, кароль правёў некалькі гадзін і ўвесь час знахо-
дзіў штосьці новае, вартае таго, каб паглядзець і пачытаць. 

— Ад усяго чалавечага жыцця толькі гэта і застанец-
ца, — сказаў у канцы архівіст-паэт. — Некалькі лічбаў на 
тонкіх аркушах паперы, якія ўнукі не здолеюць прачытаць 
або не зразумеюць! 

Урэшце, не зважаючы на тое, што многае яшчэ заста-
лося непрагледжаным, кароль зірнуў на свой гадзіннік, 
устаў і падзякаваў Бернатовічу і ўсім іншым. 

Біскуп Нерушэвіч выйшаў за ім невясёлы. 
— Чалавек пражыве цэлае жыццё і нарэшце зразумее, 

што нічога не ведае, — прамовіў ён. — I чым болей корпа-
ецца, тым ясней ён бачыць гэта; толькі той, хто слізгае па 
паверхні, мае з тае ісціны нейкую радасць. 

Замест таго каб вярнуцца ў свае пакоі, кароль выра-
шыў наведаць смаленскую ваяводзіху, якая ў князя была 
замест гаспадыні. Пра гэты візіт абодва бакі дамовіліся 
загадзя, каб не было неспадзяванкі. 

Ваяводзіха з некалькімі дамамі ўжо чакала госця на 
парозе сваіх апартаментаў. Кароль зноў надаў сабе вясёлы 
выгляд, дзякуючы сваёй нязменнай усмешцы, пасвятлеў 
тварам і галантна вітаў паняў, якія ціснуліся, каб пацала-
ваць яму руку. 

Там ён прабыў нядоўга і пайшоў зноў да князя-вая-
воды, які таксама прывітаў яго вялікасць каля парога, 
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прамармытаўшы нейкія пачцівыя словы. Князь Геранім як 
прадстаўнік Радзівілаў і іх радні быў разам з ім. 

Варта было толькі кінуць позірк на сцены пакоя, у 
якім ваявода прымаў караля, каб пераканацца, што яго 
тут чакалі. Вялікі партрэт Станіслава Аўгуста, ягоных 
бацькоў, братоў, сёстраў, прымаса і нават любімай плямен-
ніцы Мнішчавай і яе мужа аздаблялі пакой, знарок сціпла 
ўбраны, каб адчувалася большая ўрачыстасць каралеўскіх 
апартаментаў. 

Радзівіл паспеў ужо крыху выпіць, быў у добрым 
настроі і гатовы кінуцца ў свае жартаўлівыя і дзівацкія 
гісторыі, якія ён заводзіў толькі ў вузкім коле сяброў, 
дзе пачуваў сябе вольна і нязмушана. Каралю таксама 
падабалася такая нязмушанасць, яму яна здавалася болын 
натуральнай. 

Князь пасадзіў караля ў крэсла, каля якога стаяў ад-
мысловы столік, застаўлены тонкімі вырабамі са слановай 
косці, самшыту, лімоннага і ружовага дрэваў. 

— Найяснейшы пане, — пачаў ваявода, беручы ў рукі 
адну з табакерак, што ляжалі на століку, — я хачу пахваліц-
ца вашай каралеўскай мосці, што не заўжды быў лайдаком. 
Падчас маіх вандровак па свеце, калі я, пане ках... найяс-
нейшы пане, зазнаў і шчасце і бяду, мусіў адзін час зараб-
ляць сабе на хлеб рамяством токара. Адзін кітаец навучыў 
мяне разьбярству, тады ў мяне рукі былі не такія нязграб-
ныя, як цяпер, вось я і зарабляў на жыццё такім спосабам. 

Усе, хто тут быў, усміхнуліся і апусцілі вочы долу, а 
князь-ваявода працягваў, ніколькі не бянтэжачыся: 

— Вось з тых часоў, пане ках... найяснейшы, і засталі-
ся гэтыя вырабы. Я хацеў бы падарыць іх вашай каралеў-
скай мосці. 

Сказаўшы гэта, князь раскрыў пустую табакерку, знут-
ры выкладзеную тоўстым слоем золата, зверху вельмі па-
мастацку аздобленую разьбой па слановай косці, і падаў 
яе каралю. 

Цяжка паверыць, каб князь, з ягоным жвавым і нецярп-
лівым характарам, мог сам зрабіць такую рэч, але ніхто 
не асмеліўся пярэчыць, а кароль узяў табакерку і запэўніў, 
што яна будзе для яго самым дарагім і наймілейшым на-
памінкам пра прыезд у Нясвіж. 
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Прыдворныя са світы падышлі да століка і пачалі раз-
глядаць іншыя, крыху меншыя, вырабы, што там ляжалі, 
а ваявода ўзяў яшчэ адну пуздру-табакерку і, прамармы-
таўшы нешта, усунуў яе ў руку Камажэўскаму. 

— Такарня ў мяне заўжды пад рукой, — сказаў князь, 
адчыняючы дзверы другога пакоя, куды зайшоў і заці-
каўлены кароль. I на самай справе, гэты пакой аказаўся 
такарнай майстэрняй. 

Тут стаялі варштаты рознай велічыні, кожны са сваім 
наборам долатаў, розных інструментаў і патрэбных матэ-
рыялаў. 

Сярод іх была досыць складаная машына для вырабу 
медалёў і барэльефаў, паводле слоў Радзівіла, сканструя-
ваная і зробленая ў Нясвіжы. Яе князь таксама падараваў 
каралю. 

— Я пазней адашлю яе вашай каралеўскай мосці ў 
Варшаву, — сказаў ён, — бо ўпэўнены, што на манетным 
двары ў вас такой няма. 

Кароль кіўнуў галавой. 
— А я першы медаль, які зробіць на ёй Радульскі, за-

гадаю аздобіць выявай князя. 
— Абы толькі я не быў на ім падобны на партрэт, які 

намаляваў Норблін*, — засмяяўся князь, — бо я там выгля-
даю так, нібы сабраўся на разбой, а я, пане ках... чалавек 
спакойны і толькі перад мядзведзем сярдзіты. 

Яны агледзелі машыны, а таксама розныя вырабы са 
слановай косці кітайскіх і еўрапейскіх майстроў. Час ішоў, 
і неўпрыкмет настала пара абеду. Князь-ваявода нават ха-
цеў прыспешыць яго, бо пасля паўдня ладзілася паляванне 
пад Альбай і першае наведванне княскай вёскі, у якой ён 
быў войтам, а радня і сябры — жыхарамі. 

У гэты дзень абед нічым не розніўся ад ранейшых, 
апрача вялізнага шчупака, напаўсмажанага, напаўваранага, 
якога ўнеслі два гайдукі, а краўчы, успомніўшы показку, 
што lucium a cauda — самы смачны — хвост, паднёс ка-
ралю ладны кавалак рыбіны. 

За кавай пасля традыцыйных тостаў іграла музыка, 
але па твары гаспадара можна было заўважыць, што яму 
дужа карцела хутчэй выцягнуць госця ў Новы горад, дзе 
ў зарасніках пад Альбай чакалі мядзведзі і ваўкі. Князь у 
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апошні момант распарадзіўся, каб у гэты дзень выпусцілі 
толькі ваўкоў, якія сядзелі ў клетках. Мядзведзяў трымалі 
на наступны, заключны дзень. Tandem — потым — ён 
зноў змяніў гэты план, бо яму здалося, што ваўкі былі не 
дужа злымі і драпежнымі. 

Камажэўскі і Шыдлоўскі, мельніцкі стараста (брат пані 
Грабоўскай), ехалі разам з каралём і збіраліся пастраляць. 
Для караля была падрыхтавана альтанка з узвышэннем, 
адкуль было зручна страляць са стрэльбаў, якія пададуць 
слугі... 

Станіслаў Аўгуст не быў такім заўзятым паляўнічым 
і ўвогуле не любіў паляванне гэтак, як ягоны папярэд-
нік — Аўгуст III, з якім не мог зраўняцца ніводзін стра-
лок, аднак жа, наўздзіў, ці не таму што ваўкі самі пады-
ходзілі на стрэл, кароль, сам не ведаючы як, набіў іх каля 
двух дзесяткаў. 

Праўда, нельга было паручыцца, што яго не падпраў-
ляў Шыдлоўскі, які стаяў паблізу, ды і ў Камажэўскага не 
раз курылася руля, хоць ён і не быў добрым стралком. 

Увогуле гэтае паляванне здалося князю нейкай дзіця-
чай гульнёй, якая не магла ні забавіць, ні супакоіць. 

— Пане каханку, — прабурчаў ён урэшце, звяртаючыся 
да лоўчага, які стаяў побач, — твае ваўкі, мусіць, былі су-
хотнымі, нейкія яны зусім лянівыя, нібы і не драпежнікі. 
Пусці, пане каханку, таго мішку, якога мы пакідалі на рані-
цу, хай кароль хоць аднаго заб'е. 

Лоўчы пабег у гушчар, дзе стаялі клеткі і трымалі 
сабак. Усё дагэтуль ішло добра, але мядзведзь заразіўся 
ад ваўкоў страхам. Адчынілі клетку, пачалі штурхаць яго 
кіямі, спусцілі сабак. А ён сеў на заднія лапы, зашыўся ў 
кут — і ні з месца... Радзівіл заўжды страшэнна гневаўся, 
калі нешта рабілася не так, як ён хацеў, што ж казаць пра 
гэты раз, калі мядзведзь пры столькіх сведках ды не хоча 
слухацца. 

Мараўскі стаяў з князем пад альтанкай і не змог стры-
маць яго, кароль з трывогай убачыў, як гаспадар шырокімі 
крокамі пайшоў на мядзведзя, які раптам выскачыў проста 
на яго. Генерал пабег за ім, але ж абодва былі без стрэль-
баў, толькі з кінжальчыкамі... 

111 



— Шыдлоўскі! — закрычаў кароль. — Вазьмі некалькі 
загоншчыкаў і бяжы да князя, ды хутчэй! Дапамажы яму... 
калі зможаш... 

Хвіліна была сапраўды драматычнай, бо жартаваць 
з раз'юшаным мядзведзем, якога акружылі сабакі, было 
небяспечна. Кароль паспеў яшчэ перадаць Шыдлоўскаму, 
каб загадаў загоншчыкам забіць непаслухмянага звера. 

Усё зрабілі так, як загадаў кароль, але гэта яшчэ больш 
сапсавала князю настрой. 

— Не было задавальнення, пане каханку, не было эмо-
цый, чаго вартае такое паляванне... 

Баючыся, каб не выпусцілі яшчэ аднаго мядзведзя, ка-
роль падаўся назад, у Нясвіж, і хоць яны былі пад Альбай, 
але вярнуліся назад рана, і дзень яшчэ не згас, і нельга 
было паліць ілюмінацыю. 

У палацы, каб заняць час, каралю паказалі адмысло-
вую машыну, зробленую для таго, каб ствараць штучнае 
сонца ў час тэатральнага прадстаўлення. Князь падышоў, 
калі яе разглядалі, і тут жа дадаў: 

— Усё гэта, пане каханку, свайго вырабу. У мяне так: 
опера князя Мацея, а спевакі і танцоры — Грышкі, Гапкі 
і Насці, мастак — Эстка, механік — ліцвін, віртуозы-
музыкі — сяляне... На радзівілаўскай глебе калі што пасе-
еш, пане каханку, то нешта павінна ўрадзіць... 

Пра Альбу і кароль, і ўся Карона ведалі, што гэта была 
летняя рэзідэнцыя князя, але проста быць падобнай да 
іншых яна, вядома, не магла. Спачатку там накапалі кана-
лаў і сажалак, на якіх плаваў польскі марскі флот, так, на 
ўсякі выпадак, а раптам Рэч Паспалітая некалі зноў стане 
"ад мора да мора". Акрамя таго, у Альбе не было ніякага 
князя-ваяводы, ніякіх паняў і паноў, толькі войт і сяляне; 
мужчыны або апраналі адзенне мясцовых жыхароў, або 
спецыяльна куплялі яго, словам, былі пастаральнымі сяля-
намі, накшталт тых, што малявалі Бушэ і Вато*. 

У кожнага з сямейства Радзівілаў была тут свая хата, 
сад і мініяцюрная гаспадарка. Пані гадавалі галубоў і ін-
дычак, паны часам пасвілі бараноў, у якіх на шыях віселі 
стужкі. Ігралі на флейтах і гітарах. 

Адной з галоўных адметнасцей у Альбе былі каналы, 
якія разыходзіліся ва ўсе бакі ад цэнтральнага, галоўнага. 
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Па берагах стаялі хаткі розных відаў: пад саламянымі 
стрэхамі, кітайскія, японскія, а таксама і нафантазіраваныя 
так, што іх цяжка было аднесці да пэўнага тыпу. Звычай-
ная нумарацыя гэтых хатак выглядала б занадта празаічна, 
таму замест лічбаў і надпісаў яны мелі, паводле старых 
звычаяў, малюнкі — часцей за ўсё звяроў Тут былі хаты 
пад сланом, пад вярблюдам, арлом, мядзведзем і іншымі 
звярамі і птушкамі. 

Пасярод вёскі сам князь на адкрытым месцы паставіў 
альтанку, якая па яго задуме павінна была быць падобнай 
на касцёл Святой Сафіі ў Канстанцінопалі. Мячэці, до-
сыць дзіўнаватыя, Радзівіл прыдумаў сам. 

— Зірні, — сказаў ён аднойчы брату, — каб я захацеў, 
то мог бы стаць добрым архітэктарам, і мае палацы і дамы 
былі б намнога прыгажэйшыя, чым тыя, якія ствараюць 
малпы-архітэктары па прафесіі — клянуся! У іх жа ні 
на грош фантазіі, адзін крадзе форму і стыль у другога, 
і што ў аднаго спераду, тое ў другога ззаду, вось і ўся іх 
прыдумка. 

Калі карэты, у якіх ехалі кароль і госці, наблізіліся да 
Альбы, яна ўся ўжо ззяла рознакаляровымі агнямі свяціль-
няў. Дарога з замка праз прадмесце Новага горада да Аль-
бы таксама была ўся асветлена цэлымі радамі свяцільняў, 
у якіх стаялі лямпы. Усе хаткі, вялікая альтанка, іншыя 
збудаванні таксама былі ўсе ў святле, яно адбівалася ў 
каналах, ствараючы вельмі прыгожы від. Мноства паво-
зак, конных і пешых цікаўных, іх пярэстае адзенне, ігра 
музыкаў весела аздаблялі начную Альбу. Тыя, хто бачыў 
яе ўдзень, знаходзілі цудоўныя перамены. 

Фрычынскі казаў генералу Камажэўскаму, што запа-
леных лямпаў было каля васьмі тысяч, і для таго, каб 
запаліць іх, з навакольных вёсак сабралі некалькі тысяч 
чалавек. 

У Альбе, арыентуючыся на фантазію гаспадара, нават 
тон адносін змяніўся; кароль і той, смеючыся, сказаў, што 
карону ён пакінуў у Нясвіжы, а тут хацеў бы быць толькі 
войтам з суседняй вёскі. Паны-госці падрадзіліся быць 
пастухамі. 

Станіслаў Аўгуст часта смяяўся і быў рады падладзіц-
ца пад прасцецкія звычаі, але яму гэта цяжка давалася. 
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Князь-ваявода прывёў караля на невялікую вежу ў аль-
танцы Святой Сафіі і адтуль паказаў найяснейшаму пану 
феерверк... у трох дзеях. 

Майстар, які выштукаваў гэтую вогненную п'есу з 
манаграмамі, гербамі, вянкамі і іншымі атрыбутамі, так 
пастараўся, што пад канец яна нагадвала вывяржэнне Ве-
зувія. 

— Звярніце ўвагу, — сказаў князь, — і феерверкмай-
стар у мяне дамарошчаны. У мяне ўсё свойскае. 

У альтанцы, на самым версе, найяснейшы пан у купцы 
паноў і паняў дагледзеў да канца гэтае вогненнае прад-
стаўленне, а тым часам унізе, куды падаўся і князь, ужо 
частаваліся віном. 

— Камажэсю, — шапнуў кароль генералу, — хоць я і 
не аматар віна, але, злітуючыся з цябе, я мушу спусціцца 
ўніз, бо ў цябе перасохла ўжо ў горле, а там віно ліецца 
ракой... I я таксама асушу келіх за здароўе радзівілаўскага 
роду. 

I кароль спусціўся ўніз да ўсёй вясёлай кампаніі, пад-
шукваючы адпаведны тост. Але ён не прыдумаў нічога 
іншага, акрамя самага простага: 

Каб не зазнаў ліха род Радзівілаў! 
У Альбе каралю падалося за лепшае выказацца па-ся-

лянску. 

У той час, калі ў Нясвіжы радаваліся, весяліліся, пілі 
і елі, дзівуючыся на ўсё новыя і новыя цуды, адзін Піліп 
сядзеў у няволі, дарэмна ўзіраючыся праз акно на двары-
шча, але там мала каго можна было ўбачыць, бо ўсё жыццё 
і рух былі не тут. Хіба толькі які-небудзь абсмалены кухар 
праслізне або кухонны вартаўнік, які цішком ухапіў кава-
лак мяса і хоча з'есці яго, хаваючыся ад чужых вачэй. 

Праўда, русін не мог паскардзіцца на свой лёс, хаця 
ён два дні баяўся, што гайдукі завалакуць яго ў замкавую 
вежу. Пасля ён падумаў, што пра яго забыліся, і суцяшаўся 
адным: панна Моніка наведвала яго, прыносіла снеданне, 
абед і вячэру. Калі бутэлечка, якая хутка асушалася на 
адзіноце, пусцела, з'яўлялася новая, поўная, і віно там 
было неблагое. Аднак Піліпу даводзілася і з многім іншым 
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мірыцца. Хаця яму давалі ваду для мыцця, ён меў звычку 
ўлетку і ўзімку мыцца сцюдзёнай вадой каля студні; да 
таго ж у яго не было змены бялізны. Чысты і ўтульны 
пакойчык панны Чачкевічоўны пакрысе стаў засмечаным, 
брудным. Ды і словам не было з кім перакінуцца. 

Тых гайдукоў, якія быццам бы стаялі пад дзвярыма, 
зусім не было не бачна і не чутно, затое ўвесь час чуўся 
дзявочы смех, і гэта выводзіла яго з раўнавагі, бо ясна ж 
было, што вартаўнікі падвесяляліся, забаўляючыся з дзяў-
чатамі. 

Панна Моніка таксама не часта паказвалася на вочы, 
хаця ён бачыў яе руку і пазнаваў, калі яна асцярожна пра-
соўвала яе праз прыадчыненыя дзверы. 

Ці доўга яму тут сядзець? Што можа быць потым? 
Кара? Выгнанне? 

"Хай ужо будзе, што будзе, абы толькі вырвацца з гэ-
тай клеткі!" — думаў Піліп. 

У суботу, калі ўвесь Нясвіж увечары падаўся ў Альбу 
на новую ілюмінацыю, у замку стала ціха, як у труне. 
Бедны Піліп хадзіў па пакойчыку, у якім нельга было 
зрабіць і пяці крокаў туды-назад, уздыхаў і раз-пораз 
прыкладваўся да бутэлечкі. Гэта была адзіная яго ўцеха. 
Калі падступала туга, то самым лепшым лякарствам было 
венгерскае віно. 

I тут у поўнай цішыні ён пачуў, як пад акном нехта 
моцна кашляе. Кашаль настойліва паўтараўся, Піліп ад-
чыніў акно, зірнуў на панадворак, але ніяк не мог пазнаць, 
хто стаяў унізе з узнятай галавой. На ўсякі выпадак Піліп 
таксама кашлянуў. Тады знізу даляцела: 

— Шарэйка... 
Піліп так нахіліўся, што ледзь не вываліўся, а ўпасці 

звысоку на брук надта ж небяспечна. 
— Дзеля ўсяго святога, ратуйце мяне! — закрычаў ён. 
— Няма як! — зашаптаў знізу сябра. — Адзін спосаб 

застаўся — паведаміць каралю, што ты тут пад замком, 
але ж калі пра тое дазнаецца кароль, то табе ад Радзівіла 
мала не будзе. Ды і ці захоча кароль нешта зрабіць для 
цябе? Кажы, што ты сам хочаш? 

— Што я хачу? Даражэнькі, я аб адным мару: быць 
хоць босым, хоць голым, але на волі! — закрычаў Піліп. — 
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Тут у мяне хапае есць і піць, але ж калі я і далей буду 
сядзець тут, як кормны парсюк, то лепей скокнуць на брук 
і разбіць лоб! 

— Навошта ж разбіваць лоб? — здзівіўся Шарэйка. — 
Га? У акне кратаў няма; можна ўзяць нейкую прасціну або 
настольнік, скруціць, як вяроўку, ды і спусціцца. 

Ліцвін ледзьве паспеў сказаць гэта, як пачуў нечыя 
крокі і схаваўся. Піліп дарэмна клікаў і шаптаў, Шарэйкі 
ўнізе ўжо не было. Тады ён задумаўся над парадай, якую 
даў яму сябра, пачаў аглядаць пакой, каб знайсці, з чаго 
можна зрабіць вяроўку. Але тут дзверы адчыніліся, і на 
парозе паказалася жаночая постаць. Ён пазнаў у ёй панну 
Моніку і пабег да дзвярэй. Сапраўды, гэта была яна. 

— Дабрадзейка мая! — усклікнуў ён. — Ты прыйшла 
выбавіць мяне адсюль! Злітуйся, я задыхаюся тут! Выпус-
ці мяне! Больш не вытрываю! 

— I ты думаеш, што сябра даў табе добрую параду — 
спусціцца з акна? — перапыніла яго панна. — Каб скру-
ціць галаву ці трапіць у рукі гайдукоў, якія, вядома ж, не 
пашкадуюць уцекача. Добрую ж параду даў пан Шарэйка! 
Я ледзьве змагла дапрасіцца, каб вам дазволілі застацца 
тут, у маім пакоі, сама туляюся, не маю, дзе адпачыць, а 
вы хочаце ўцякаць адсюль, каб усё сапсаваць і нажыць 
новай бяды на сваю галаву. 

— Панна Моніка... 
Дзяўчына злосна тупнула нагой. 
— Нічога не прыдумляй! — пераконвала яна. — Табе 

не зробяць тут нічога благога. Ты не галодны, і выпіць 
ёсць што. Сядзі спакойна. Калі ўцячэш, то раззлуеш князя 
і загубіш сябе. 

— Кароль возьме мяне пад апеку! — усклікнуў Піліп. 
— Не пляці абы-што! — раззлавалася панна. — Хочаш 

згінуць, ну і гінь, калі думаеш жыць адным сваім розумам. 
Але тады я цябе больш не ведаю. Глядзі сам, што табе 
лепей. 

Збянтэжаны Піліп маўчаў. 
— Але ж, панна Моніка, — пачаў ён, — я тут задыха-

юся! 
— Пацярпі яшчэ тры дні, — папрасіла яна. — Дзеля 

сябе і дзеля мяне. 
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— Ну, а потым? — спытаў Піліп. 
— Я ўсё бяру на сябе, — запэўніла Манюся. — Князь 

даруе і ажэніць нас. Сведчу перад Богам, прысягаю: я ра-
тую вас як нарачонага... А вы... 

Піліп схапіў яе за руку. 
— Загадвай, я ўсё зраблю, — расчуліўся Піліп. 
— Сядзі ціха, аж пакуль я не прыйду вызваліць 

цябе, — шпарка загаварыла паненка. — Як бы ні спакушаў 
Шарэйка, не слухай. Я не дам табе прапасці. 

Русін хацеў пагаварыць яшчэ, але панна Чачкевічоўна 
паціснула плячыма, пагразіла яму пальцам і дадала ўжо ад 
парога: 

— Памятай жа — калі ўцячэш, то зробіш вялікае глуп-
ства, я цябе не ўратую, і тады паміж намі ўсё скончана! 
Скончана! 

Яна знікла. Піліп, якому адразу расхацелася ўцякаць 
праз акно, сеў і задумаўся. Праз хвіліну ён наліў віна з 
бутэлькі і пайшоў да ложка. 

— Хай будзе, як Бог дасць! 
Але і Шарэйка не лічыў справу прайгранай. Ён не ве-

даў пра тое, што Моніка высачыла яго, і хацеў паставіць 
на сваім, але цяпер з дапамогай Бельграма, які мог бы 
прадставіць Піліпа каралю. 

Гэты зласлівец хацеў бы ўсё ж і князю падстроіць фо-
кус, і каралю непрыемнасць зрабіць, а самому атрымаць 
ад усяго гэтага задавальненне. З пажам караля, хай сабе 
ён радня і сябра, трэба было паводзіць сябе асцярожна, 
бо Шарэйка меркаваў, што той паважаў свайго гаспадара. 
Аднак калі яны шчыра пагаварылі, то хлопец зразумеў, 
што і Бельграм, і многія з прыдворных не дужа гарнуліся 
да свайго караля, хаця ён адносіўся да іх прыязна, нават 
па-бацькоўску, ніколі не сказаў злога слова. А яны рабілі 
ўсё, што маглі, абы нашкодзіць яму. Ёсць такое ў чалаве-
чай натуры — аддзячваць злом за дабро. Акрамя некалькіх 
сапраўды адданых прыдворных, накшталт Камажэўскага, 
Нарушэвіча, нават сярод сваёй сям'і ў Панятоўскага было 
мала прыхільнікаў. Прымас знаходзіў у ім слабасць і змен-
лівасць характару (па справядлівасці), пані Кракоўская, 
да якой ён меў асаблівую сімпатыю, была зайздрослівай 
і падазронай, князь экс-падкаморый наракаў на ягоную 
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скупасць і г. д. Яго бадай што ніхто не абараняў. Бельграм 
таксама высмейваў гаспадара і крывіў вусны, калі гаварыў 
пра яго. 

— Яго абдзіраюць усе, хто хоча, — наракаў ён, — а 
мы — тыя, хто яму служыць, часам па паўгода не можам 
дачакацца паўгроша. Мы босыя і голыя. Кароль робіць 
прэзенты паслам па тысячы дукатаў, а мы не можам да-
прасіцца зашмараванага талера. 

Пасля такіх слоў Шарэйка асмялеў і расказаў sub 
rosa — пад настрой — Бельграму гісторыю Піліпа Паня-
тоўскага. Паж пасмяяўся, паціраючы рукі ад задавальнен-
ня, і згадзіўся, што гэта быў бы добры спосаб пажартаваць 
над каралём. 

— Але ж і ваявода сканфузіцца, — дадаў Шарэйка, — і 
ўсё гэта цікава выглядала б. Я падстроіў добры жарцік, — 
уздыхнуў ён, — але тут, ліха на яго, Панятоўскі спракудзіў-
ся, і ўсё прапала — яго замкнулі. Уся мая надзея цяпер на 
тое, што ён уцячэ, а ты ў зручны момант прадставіш яго 
каралю і аддасі Піліпа пад яго апеку. Вось так! 

Бельграм крыху падумаў. 
— А навошта нам весці яго да караля? Я яго не шу-

каў, я яго не ведаў, а чамусьці прыводжу да караля... Да 
таго ж... 

— Што яшчэ? 
— Калі вы абодва спадзеяцеся, што кароль дапаможа 

вам, ды яшчэ ў прысутнасці князя, то вы памыляецеся, — 
запэўніў Бельграм. — Кароль, каб ты ведаў, дасць яму 
некалькі дукатаў і адправіць, больш нічога і слухаць не 
захоча. Што яму там нейкі Панятоўскі, якіх сярод дробнай 
шляхты знойдзецца не адзін тузін? 

Шарэйка выслухаў пажа і задумаўся, але яму больш 
абыходзіла састроіць жарт, а не дапамагчы Панятоўскаму, 
таму ён паціснуў плячыма і вырашыў пачакаць, хаця да 
ад'езду караля заставалася ўжо зусім няшмат часу. 

На наступны дзень прыпадала нядзеля, і ўвечары павін-
на было разыграцца задуманае гаспадаром "узяцце Гібрал-
тара", вогненная п'еса, якой ён надаваў асаблівае значэнне 
як самай цудоўнай і небывалай падзеі. Увесь двор, веда-
ючы пра гэта, займаўся падрыхтоўкай з падвойнай увагай; 
і тыя, хто працаваў па абавязку, і добраахвотныя памочнікі 
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стараліся як маглі, бо ведалі, што могуць выслужыцца 
перад князем. 

Князь бавіўся са сваім флотам у Альбе, як дзіця з цац-
камі, па чарзе выбіраючы іх, так і ён — увесь час нешта 
дадаваў, прыдумваў. 

Каля трыццаці караблёў, на якіх былі і вялізныя маж-
джэры, і малыя гарматы, ракеты, розныя іншыя віды зброі 
рыхтаваліся да "штурму Гібралтара", які збіраўся зацята 
абараняцца. Міліцыя, войска, прыдворныя гайдукі былі 
расстаўлены ў вызначаных месцах на караблях і на скалі-
стым уцёсе, які быў на самай справе зроблены з палатна 
і дошак. 

Караблі мелі самыя дзіўныя назвы, кожная вялікімі 
літарамі выпісана на бартах. На іх былі сцягі і вытачаныя 
з дрэва гербы, прыдуманыя самім князем. 

Штурм крэпасці для большага эфекту павінен быў 
пачацца позна ўвечары, раніца была прысвечана набажэн-
ству. Кароль слухаў святую імшу ў замкавай капліцы; 
славуты ў свой час прапаведнік, былы місіянер, пробашч 
Карповіч сказаў прачулую пропаведзь. 

Ягоная казань адпавядала жыццю. Паколькі ўсе дзівілі-
ся той непамернай шчодрасці, з якой ваявода сыпаў тыся-
чамі дзеля прыёму караля, ксёндз Карповіч з той нагоды 
прыгадаў гістарычны адказ Казарноўскага каралю Ула-
дзіславу IV, калі той асудзіў ягоную залішнюю шчодрасць: 
"Без цябе, мой кароль, я не хачу быць багатым, а пры табе 
не магу быць бедным". 

Усе згадзіліся, што гэта было сказана дужа трапна, 
адзін толькі князь-ваявода пакруціў носам: 

— Гэты святоша думае, што Радзівіл можа збяднець 
праз такую дробязь! 

На шчасце, "Гібралтар" так займаў думкі князя, што 
ён тут жа забыўся на папрок ксяндза Карповіча. 

Пасля імшы кароль адправіўся адпачываць у свае пакоі, 
потым ён выказаў жаданне паглядзець Альбу ўдзень, бо 
ўчора бачыў яе толькі пры святле ілюмінацыі і феерверку. 
Запрэжаныя коні і світа чакалі загаду караля, і неўзабаве 
ўсе выехалі ў Альбу. 

Князь, апрануты па-альбанску як войт, ужо чакаў ка-
раля каля сваёй хаты, сустрэў яго, павадзіў па прыгожа 
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ўбраных пакоях, вывеў у садок, у куток жывой прыроды, 
у альтанку, паказаў птушнік і нават гаспадарчыя пабудовы. 

Агледзіны не скончыліся на адным галоўным двары, 
бо тут кожная сядзіба была арыгінальнай, незвычайнай, 
таму па чарзе завіталі спачатку ў домік жонкі генерала 
Фергюсона, а потым зайшлі да князя Мацея (аўтара опе-
ры). На парозе іх сустрэў сам князь краўчы з хлебам і 
соллю, а таксама з кампліментам: 

— Хлеб, які мы ямо пад тваім кіраўніцтвам, найясней-
шы пане, самы салодкі для нас! 

У садках і ў пакойчыках былі расстаўлены для агляду 
розныя дзівосныя рэчы. 

Далей іх сустракаў у сваёй хатцы троцкі кашталян з 
дачкой, ён запрасіў караля на шакалад, калі ж Камажэўскі 
пажартаваў, што яны не супраць нечага крапчэйшага, яму 
падалі слабенькага віна і гародніну на закуску. 

Каля хаткі князя падкаморыя быў куток жывой пры-
роды, досыць ладны — штучная скала, якую аблілі вадой 
і для аздобы прыкрылі сеццю, выглядала маляўніча і за-
служыла пахвалу. 

Але абысці ўсе хаткі было б дужа цяжка, таму яны 
зазірнулі толькі ў самыя цікавыя, паслухалі, што рас-
казваў князь-ваявода пра звычаі гэтай вёсачкі. Кароль 
вельмі хваліў Альбу і альбанцаў. Пасля ўсе вярнуліся ў 
Нясвіж. 

Час ляцеў так хутка, што калі яны прыехалі, у замку 
ўжо быў гатовы абед. Усё ішло па праграме: абед, тосты, 
кава з канцэртам. Але увесь час князь займаўся падрых-
тоўкай да "штурму Гібралтара". 

Ён аддаваў загады, выслухоўваў рапарты і вельмі не-
пакоіўся, каб гэтая ягоная арыгінальная задума, рэч новая, 
асаблівая, не была сапсавана нейкай недарэчнасцю. 

Пасля абеду і кавы кароль захацеў паглядзець былы 
езуіцкі касцёл і труну князя Радзівіла Сіроткі, а потым 
касцёл бернардзінак з яго багатай закрыстыяй, а яшчэ на-
несці візіт княгіні Шаняўскай. 

Гэта заняло даволі многа часу. Калі кароль вяртаўся ад 
бернардзінак, "Гібралтар" пачалі ўжо асвятляць, бо тыя 
тысячы лямп так хутка не запаліш: частка людзей і гарні-
зон удзельнічалі ў прадстаўленні. 
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I крэпасць, якая заззяла ў святле лямп, і флот, які 
рыхтаваўся бамбардзіраваць яе, выглядалі фантастычна, 
але самае цікавае відовішча ўяўляў сам князь, які з берага 
кіраваў штурмам: разгарачаны, успацелы, пранікнуты не-
чуванай важнасцю гэтай гульні. 

Ён ужо нікога не чуў і не бачыў, утаропіў свае вочы 
ў "Гібралтар" і флот. На караблях, само сабой, луналі 
радзівілаўскія сцягі з ягоным гербам — трубамі. Самы 
болылы з іх меў назву "Навухаданосар", астатнія таксама 
князь назваў не менш дзіўна: "Васіліск", "Саламандра", 
"Тытан"... 

Што было, тое было: скала, замак, батарэя, флот пасля 
таго, як запалілі лямпы і паходні, каганцы, пастаўленыя 
ў жалезныя кошыкі, выглядалі надзвычай арыгінальна і 
фантастычна. 

Эстка ціха прашаптаў: 
— I ўсю гэтую чартаўшчыну я размаляваў. 
Камандаваў сам князь. Усё пачалося са стральбы з ка-

раблёў па крэпасці і з крэпасці па караблях; грукат, дым, 
бляск — проста жахліва! 

— Ну што? — прашаптаў ваявода, штурхнуўшы лок-
цем князя Гераніма. — Хіба не цудоўна? Га? Але той 
чортаў Радзішэўскі нешта марудзіць каля гармат, дае мала 
агню. Тут сёння ад стрэлаў павінны ўсюды павылятаць 
шыбы ў вокнах. 

Каралю ўсё падабалася, але страшэнны лямант і крыкі 
матросаў не давалі яму сказаць пра гэта Радзівілу. Ён быў 
рады адпачыць і толькі ўсміхаўся. 

Як ні круці, а відовішча сапраўды выглядала дужа ма-
ляўніча, прыгожа, хаця сам аўтар, можа, і не быў цалкам 
задаволены, бо шыбы засталіся цэлыя. 

Затое некалькі караблёў, няйначай для праўдападобнас-
ці, былі разбіты, па вадзе плавалі іх абвугленыя рэшткі, а 
людзей, якія абсмаліліся і абгарэлі, палічаць назаўтра. 

Блізка да поўначы кароль засведчыў, што "Гібралтар" 
узяты, і падаў знак Камажэўскаму, што час вяртацца. Аднак 
князь не супакоіўся і заставаўся, аж пакуль апошняя гар-
мата з парванай на шматкі крэпасці не ўзляцела ў паветра. 

— Ну як? — пацікавіўся князь, звяртаючыся да Жа-
вускага. — Хіба ён там у сваіх Лазенках* патрафіць 
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утварыць нешта падобнае? Га? Я тут спаліў пораху болей, 
чым ён спаліць за ўсё сваё жыццё! 

У замку ўзяты "Гібралтар" яшчэ і запілі старым вен-
герскім віном. 

* * * 

На наступны дзень па праграме кароль быў запрошаны 
ў Заўшу — рэзідэнцыю сястры князя, жонкі літоўскага 
пісара генерала Мараўскага, і выехаў туды разам з рускім 
ваяводам і князем падкаморыем. 

Пані Мараўская і яе муж у сваім сціплым Заўшы не 
намагаліся спаборнічаць у пышнасці і багацці з князем-
ваяводам, але ў самой пані тут быў па тагачасных звычаях 
добра наладжаны вясковы двор і сад. 

З апісання тагачасных Павонзак, з відаў парку Сядлец 
жонкі гетмана Агінскага, якія пакінуў нам Фогель, можна 
атрымаць пэўнае ўяўленне пра тыя англійскія сады і куткі 
жывой прыроды, што заводзілі багатыя ўладары. Яны былі 
тады ў вялікай модзе. Іх аздаблялі альтанкі, статуі, надпі-
сы на камянях, каплічкі, хаткі, штучныя руіны, зламаныя 
калоны. Кожны прыдумляў, што мог. Калі не было статуй, 
то іх замянялі пастаўленыя ўдалечыні фігуры, выразаныя 
з дошак і размаляваныя. 

З тых вялікіх паркаў цяпер, бадай што, не засталося ні-
воднага; што стварыла мода, тое знішчылі войны ды яшчэ 
здрабненне маёнткаў, збядненне іх уладароў. 

Заўша Мараўскіх не саступала як парк ніводнай іншай 
магнацкай рэзідэнцыі. Рачулка, што працякала побач, ака-
залася вельмі дарэчы: да яе далучылі каналы, і гэта вельмі 
ўдала аздобіла пейзаж. Альтанкі і домікі, сціплы знешні 
выгляд якіх адмыслова ствараў кантраст з іх унутраным 
убранствам, былі таксама густа расстаўлены ў цені старых 
дрэў. 

Суседзі Мараўскіх, паны Лопатавы (гаспадар быў лі-
тоўскім абозным), скарысталі гэты выпадак, каб запрасіць 
караля быць хросным бацькам дачкі. За хросную маці і 
куму была Мараўская. 

Князь-ваявода не пакінуў караля і таксама быў тут. 
Снедалі ў Мараўскіх, але зайздрослівы князь успомніў, 
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што на абед чакаюць іх у Нясвіжы, і праз дзве гадзіны вы-
ехалі назад. Не даязджаючы да замка, кароль выйшаў каля 
равелінаў, каб паглядзець на старыя гарматы, якія былі так 
прыгожа адліты, што маглі лічыцца мастацкімі вырабамі. 

Абед у гэты дзень толькі тым і адрозніваўся ад раней-
шых, што князь-ваявода ўстаў, каб выпіць за здароўе яго 
вялікасці, і абвясціў, што "дзеля весялосці ў сваім доме і 
дзеля добрага ўспаміну ён загадаў вызваліць усіх вязняў у 
сваіх уладаннях, пасаджаных за любыя правіннасці, нават 
крымінальныя". 

Гэтая заява Радзівіла выклікала ўсеагульнае адабрэнне. 
Кароль устаў, падзякаваў. 

— Найяснейшы пане, — дадаў ваявода, — самых злос-
ных злачынцаў у мяне тры дзесяткі, што да іншых, то не 
ведаю, колькі іх, пане... найяснейшы... каханку... 

Ягоны язык крыху заплятаўся. 
За кавай зноў быў канцэрт, караля забаўлялі пані, ён 

смяяўся, гаварыў ім кампліменты, але, паглядзеўшы на яго 
здаля, можна было здагадацца, наколькі ён стомлены. За-
ставаліся яшчэ два дні тых пакутлівых забаў, якія ён мусіў 
цярпець з той самай усмешкай, з якой прыехаў сюды. 
У князя-ваяводы ўжо канчалася фантазія; зрэшты, пасля 
"Гібралтара", на які выдаткаваў столькі сіл, ён не адчуваў 
патрэбы прыдумляць яшчэ нешта незвычайнае. 

Пасля кавы літасцівы Камажэўскі праявіў сваю дабры-
ню, прыйшоў і напаўголаса аб'явіў, што каралю трэба ісці 
падпісваць дзяржаўныя паперы. Тады толькі ён здолеў 
устаць і пайсці ў свае пакоі. Ледзь толькі зачыніліся дзверы, 
як кароль уздыхнуў, павярнуўся да генерала і спытаўся: 

— Камажэсю! Скажы, што яшчэ мяне тут чакае? Я 
ўжо забыўся... 

— Некалькі дзесяткаў мядзведзяў pour la bonne bou-
che — для поўнага шчасця, — смеючыся, адказаў Камажэў-
скі. — Я ведаю, ды пра тое і здагадацца няцяжка, што дра-
пежнікі будуць злыя і паляванне акажацца драматычным. 

Кароль нявесела засмяяўся. 
— А la guerre comme a la guerre — на вайне як на 

вайне, — прамовіў ён па-французску, — але павер мне, што 
часам мядзведзі менш страшныя, чым неразумныя лю-
дзі... 
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— Насамрэч, — прашаптаў генерал, — мядзведзя мож-
на ўрэшце прыкончыць дзідай або кінжалам, а як даць 
рады людзям... 

Не прайшло і дзвюх гадзін, як коні і павозкі для па-
ляўнічых ужо стаялі ля ганка. Пад вокнамі Піліпа смела 
стаяў Шарэйка. 

Русін чуў ягоны голас, але не асмельваўся выглянуць, 
і ўсё ж настойлівасць ліцвіна прымусіла яго падысці да 
акна. Ён адчыніў яго і глянуў уніз. 

— Ну што? 
— Князь толькі што за сталом абвясціў: ён вызваліў 

усіх вязняў, нават крымінальных, чаго ж ты тут сядзіш? 
Бягом да дзвярэй, я цябе выпушчу. 

Сказаў гэта і знік. Праз хвіліну, пакуль Піліп яшчэ не 
ачомаўся, шустры Шарэйка ўзбег наверх. Але тут на варце 
была Моніка. 

— Што такое? Хіба панна не ведае, што князь аб'явіў 
пра вызваленне ўсіх арыштантаў. А Піліп дагэтуль ся-
дзіць! — закрычаў Шарэйка. 

Панна Чачкевічоўна ўперла рукі ў бокі і стала насу-
праць. 

— Ну і што? Сядзіць! 
— Яго трэба выпусціць! 
— Адкуль? З майго пакоя, куды ён прыйшоў сам і тут 

захварэў? Ен ніколі не быў арыштаваны. 
Шарэйка аслупянеў. 
— Ці не жартуе са мной панна? 
— Можа быць, — адказала Моніка, — бо вам не трэба 

ведаць таго, чаго не належыць. Кланяюся вам. 
I яна зачыніла перад ім дзверы. 
Усе, хто бачыў князя ў тыя дні, калі рыхтаваліся да 

прыезду караля, і цяпер таксама, не маглі не заўважыць, 
што ён быў нібы ў гарачцы. Прычынай таму — вялікае 
напружанне, якое паліла яго да знямогі, прымушала многа 
піць віна, і з-за гэтага ён часта раздражняўся. 

Праўда, пакуль ён камандаваў флотам "пад Гібралта-
рам", то крыху супакоіўся. Цяпер жа адна толькі думка 
пра паляванне на мядзведзяў, якія былі адмыслова па-
дабраныя, каб з імі можна было не на жарты пазмагацца, 
зноў хвалявала яго, ды так, што ні лаўцы, ні прыдворныя, 
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ні радня не маглі яго супакоіць. Князь загадаў навастрыць 
свой кінжал, пакласці ў кабуры пісталеты, асядлаць каня, 
а сам аж дрыжаў ад нецярпення. 

Камажэўскі, Шыдлоўскі, польны літоўскі стражнік 
Юдыцкі, якім хацелася, каб калі не кароль, то яго прыдвор-
ныя паказалі сваго адвагу, таксама паехалі з ім, узброіўшы-
ся дзідамі, поўныя жадання даказаць Радзівілу, што не ён 
адзін такі адважны. 

Мельніцкі стараста, чалавек халаднакроўны і разважлі-
вы, але адначасова мужны і адважны, нібыта пагарджа-
ючы любой небяспекай, ехаў, весела ўсміхаючыся. 

— Я ўжо меў справу з мядзведзямі, — абыякава казаў 
ён Камажэўскаму, — то страшныя драпежнікі, але дзік 
многа страшнейшы. Што ж, першага, які наблізіцца, я 
прымушу патанцаваць! Ён у мяне паскача! 

Камажэўскі паморшчыўся. 
— Навошта выдумляць забавы, звязаныя з небяспе-

кай? — прабурчаў ён. 
— Pardon, гэта ж самае смачнае, — не згадзіўся Шыд-

лоўскі. — Гэта той перац, які дадае ім du piguant — пікант-
насці. 

Ён засмяяўся. 
Паляванне мелася быць у полі недалёка ад горада, на 

адкрытым месцы, агароджаным сецямі і натоўпам людзей. 
Мядзведзі чакалі свайго лёсу ў клетках. 

Для караля зрабілі альтанку пад балдахінам з каронай, 
заслалі яе дыванамі. Там з ім былі таксама троцкі кашта-
лян, літоўскі падкаморый і генерал Камажэўскі. Генерал 
артылерыі Сапега, якога таксама запрашалі туды, адмовіў-
ся і стаў разам з Шыдлоўскім і Юдыцкім пад альтанкай 
з дзідай і кінжалам у руках. Паблізу стаяла яшчэ адна 
альтанка, меншая, — для дам і знатных гасцей, яна была 
перапоўненая. 

Сам князь таксама не захацеў ісці ў альтанку. Ён ся-
дзеў на кані і кіраваў як лоўчы. Нібы апраўдваючыся, ён 
сказаў генералу Мараўскаму: 

— А што, пане каханку, як бы гэта выглядала, каб я 
сядзеў і глядзеў склаўшы рукі? 

Пачалі з вялізнага мядзведзя, які яшчэ ў клетцы па-
водзіў сябе так, што перапужаў усіх звяроў. Раззлаваны 
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няволяй і сабакамі, ён сеў на лапы і дзіка роў. Каля клеткі 
ад нецярпення грызліся сабакі. 

Слугі адчынілі клетку і пачалі каламі выпіхваць мядз-
ведзя. Але той не хацеў пакідаць сваю крэпасць, толькі 
хапаў і драпаў лапамі сабак, якія падбягалі да яго. Вочы 
звера наліліся крывёй, ён крушыў і драў усё, што трапля-
лася. 

Клетка і тая пачала развальвацца. Князь і Мараўскі 
сталі побач, ваявода закрычаў на ўсю моц: 

— Ганіце яго ў поле, дайце яго сюды! 
Самыя смелыя лоўчыя з кінжаламі, дзідамі абступілі 

разам з сабакамі старога мацёрага звера, які ў роспачы 
абараняўся, ірваў і калечыў сабак. 

Князь ужо ледзь стрымліваўся. 
Падалі сабакі, ужо было скалечана некалькі коней, 

людзям таксама перапала, але нарэшце звер выбег на 
пляц, за ім гналася цэлая зграя сабак, але мядзведзь пабег 
не да альтанкі, куды яго накіроўвалі, а ў поле. Тут натоўп 
людзей са страху адступіў, а мядзведзь прарваў сеці і 
наўпрост пабег далей. 

Князь кінуўся за ім, потым генерал, усе лаўцы, загон-
шчыкі, паляўнічыя. Гэта быў страшны малюнак, бо стары 
драпежнік, здавалася, жартаваў з пагоні. 

Коннікі, сабакі і ўсё астатняе знікла з вачэй, толькі 
праз некаторы час пачуўся спачатку голас паляўнічай тру-
бы, потым на параненым кані паказаўся князь, за ім ге-
нерал. Некалькі лоўчых падцягнулі вялізнага звера, якога 
забілі дзідамі, да ног караля. 

З альтанкі данесліся воплескі. Шыдлоўскі прымружыў 
вока. 

— Ма foi — чэснае слова, — сказаў ён, звяртаючыся 
да Сапегі, — князь-ваявода паказаў сябе перад каралём як 
вялікі лавец. Але ж трэба і нам паказаць сябе. 

З наступнымі мядзведзямі было лягчэй. Трох падагналі 
да альтанкі, кароль стрэліў, пацэліў, але толькі параніў, са-
бакі давяршылі справу. Клеткі адчынялі адну за адной, пе-
рапалоханыя звяры выходзілі, як аглушаныя, кароль пры-
цэльваўся, страляў, а потым мядзведзі нядоўга мучыліся ў 
зубах вялізных сабак. 

Шыдлоўскі нецярпліва круціўся на месцы. 
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— Каб хоць адзін ды быў разумнейшы! — бурчаў ён. 
I тут, як бы адгукнуўшыся на ягоныя словы, вылез 

буры худы мядзведзь, кароль у яго не пацэліў, і звер па-
бег да лесу. Шыдлоўскага ўжо нішто не магло стрымаць, 
ён выбег з пікай, заступаючы мядзведзю дарогу. Дарэмна 
крычалі, клікалі яго, ён не хацеў нікога слухаць. 

Мядзведзь не адбегся далёка ад альтанкі, падняўся 
на заднія лапы, рыхтуючыся напасці на старасту, а той 
моцным ударам так параніў звера, што ён пахіснуўся, але 
сабраў сілы і хацеў абхапіць Шыдлоўскага лапамі, збіў з 
ягонай галавы шапку, але тут на дапамогу падбег Юдыцкі. 
Бег і Сапега, але спазніўся. 

У тую хвіліну, калі мядзведзь збіраўся напасці, Юдыц-
кі з аднаго боку, а Шыдлоўскі з другога праткнулі яго дзі-
дамі; звер паваліўся, паліваючы зямлю крывёю. 

Кароткая бітва была скончана з такой мужнасцю і вы-
трымкай, што нават князь пазайздросціў. 

— Ну ты і зух, пане каханку! — павіншаваў ён Шыд-
лоўскага. 

— Дробязь, вашамосць, — засмяяўся стараста. — Мядз-
ведзь быў такі ж рахманы, як усе ў Нясвіжы. 

Паляванне скончылася ўжо ў змроку. 
Позна ноччу князь, змораны і знясілены, хацеў ужо 

легчы спаць, але раптам, нешта ўспомніўшы, ударыў сябе 
па лбе: 

— Пане каханку, як жа я пра гэта забыў! 
Ён паклікаў пакаёвага хлопчыка Паўлючка. 
— Паўлючок, прывядзі да мяне Моніку, нават калі яна 

ўжо лягла спаць. 
Жавускі, які збіраўся ісці спаць, спытаў: 
— Што за пільніца такая? 
— Гэта табе нецікава. Скажу толькі, што я ледзь 

не парушыў дадзенае слова, пане каханку. А каб на яго 
ліха!.. 

Князь змоўк. Жавускі, ведаючы нораў ваяводы, вый-
шаў. А той накінуў на сябе нешта накшталт плашча, што 
замяняла яму шлафрок, босы тупаў па спальні і мар-
мытаў: 

— Слова Радзівіла... слова сказана... слова трэба тры-
маць!.. Але што з ім рабіць? 
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Паколькі панна Моніка і сапраўды была ўжо ў ложку, 
князю давялося досыць доўга чакаць яе. 

— Што яна там, ліха на яе, малюецца дзеля мяне, ці 
што? — у нецярплівасці бурчаў ён. 

Праз некалькі часу, хаця князю здалося дужа доўгага, 
Моніка прыбегла, і не толькі не пафарбаваная, але ўся за-
хутаная ў вялікую хустку. 

— Што ты зрабіла са сваім вязнем? — адразу спытаў 
ваявода. 

Дзяўчына паціснула плячыма. 
— Сядзіць, вашамосць! — адказала яна. 
— Але ж, сто тысяч чар... — пачаў князь, — я ж слова 

даў, што вызвалю ўсіх арыштантаў, а слова — рэч святая! 
— Я ж нічога не ведала, — прамармытала Моніка, 

якой не хацелася выпускаць нарачонага на волю, нават 
незамкнёнага. 

— Сядзіць! — паўтарыў князь у задуменні. — А я праз 
цябе аказаўся лгуном! 

— Але ж ён сядзіць не ў турме, — хітра выкруцілася 
Моніка. — Арыштантам ён не быў, гэта я затрымала яго ў 
сваім пакоі. 

— Ну ты і хітруха! — засмяяўся князь. — Як вы, жан-
чыны, умееце ўсё павярнуць па-свойму! А ўсё ж яго трэба 
выпусціць. Радзівілаўскае слова, пане каханку, гэта такая 
святая рэч, што калі сказаў, то хай каменне з неба валіцца, 
а стрымаць яго трэба... і нішто не дапаможа! Выпусці яго, 
выпусці! 

Моніка насуплена маўчала. Потым глянула спадылба 
на князя. 

— Могуць пайсці плёткі... — пачала яна. 
Ваявода стаў і пагразіў ёй тоўстым пальцам, другую 

руку ён засунуў за пояс. 
— Князь загадаў яго адпусціць, — працягвала яна, — 

калі ж я не паслухаюся яго, то гэта будзе віна не князя, 
а мая. 

Ваявода ўсміхнуўся і зноў пагразіў, але нічога не ска-
заў. Прайшоўся па спальні, цяжка засоп, зірнуў на Моніку, 
якая стаяла каля парога, і прабурчаў: 

— Ідзі ўжо спаць... З бабамі, пане каханку, не дойдзеш 
да ладу. 
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Дзяўчына знікла, а князь пачаў уголас маліцца, але 
аднаму Богу вядома, ці пачуў Ён ягоныя малітвы, бо іх 
разрывалі на кавалкі сабакі і мядзведзі. 

Справы няшчаснага Піліпа былі не з лепшых. 
Шарэйка ўбачыў, што хлопца не выпусцілі, пачаў непа-

коіцца, як бы тыя жарцікі не выйшлі бокам, і ад нецярп-
лівасці і злосці быў гатовы на ўсё. 

Увечары ён адшукаў Бельграма. 
— Слухай, браце, — сказаў ён, — табе нічога не будзе, а 

я не магу цярпець далей гэтага дэспатызму. Трэба вызваліць 
няшчаснага Панятоўскага і дабіцца, каб князь не пакараў 
яго за тое, што ў яго адно прозвішча з каралём. Прашу 
цябе, — тут ён абняў пажа, — схадзі да генерала Камажэў-
скага і раскажы яму пра гэтую гісторыю з Панятоўскім. 

— Ты гэтага хочаш? 
— Хачу ці не хачу, а трэба, бо гэта ж я падгаварыў 

яго. Дагэтуль усё ішло як па масле, можа, яшчэ ўсё ж 
удасца падкласці ім свінню. 

Белырам задумаўся. 
— Ідзі, — настойваў Шарэйка, — і так часу мала, заўт-

ра ўжо апошні дзень. 
Бельграму не было чаго баяцца, і ён пайшоў. 
Кароль сядзеў яшчэ ў шлафроку ў акружэнні наблі-

жаных людзей. Шыдлоўскі, Камажэўскі, Бышэўскі, князь 
Гаўронскі сядзелі і паціху, са смехам успаміналі пра падзеі 
дня. Бельграм паявіўся ў дзвярах і падаў знак Камажэўска-
му, каб той выйшаў. 

У пярэднім пакоі Белырам коратка расказаў Камажэў-
скаму пра Панятоўскага. Генерал паморшчыўся і скрывіў-
ся, змерыў пажа такім паглядам, які нібыта гаварыў: "Каб 
на цябе ліха з тваім паведамленнем!", але кіўнуў галавой і 
адправіў яго, а сам вярнуўся ў спальню караля. 

Ён і сам не ведаў, што рабіць з гэтай весткай. Кароль 
не раз паўтараў яму і прасіў нічога не ўтойваць ад яго. 
Вось і зараз яго ўжо ўстрывожыла адлучка генерала. Ка-
роль кінуў на Камажэўскага запытальны позірк. Той пака-
заў знакам, што хоча нешта паведаміць. Тады кароль устаў 
і падышоў да генерала. 
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— Досыць непрыемная вестка, якую мы можам і іг-
нараваць, але я мушу паведаміць яе вам. Вось яна ў двух 
словах. 

I ён пераказаў усё, з чым прыходзіў да яго Бельграм. 
Хаця кароль умеў хаваць свае пачуцці, але тут ён су-

меўся, пабялеў; нічога не адказаў і задумаўся. Было бачна, 
што гэтая вестка яго моцна і непрыемна ўразіла. Камажэў-
скі прыкмеціў, як кароль машынальна прыгладзіў вала-
сы — так ён рабіў звычайна ў хвіліны моцнага ўзрушэння. 
Можа, гэта быў атавістычны звычай у бязвусага нашчадка 
вусатых продкаў, якія ў такіх выпадках пагладжвалі вусы. 

— Так, ігнараваць мы можам, — пацвердзіў кароль, — 
але, мой Камажэсю, можа, не прыцягваючы асаблівай 
увагі, усё ж пастарацца не пакрыўдзіць беднага гуманоіда 
і неяк падтрымаць яго. 

Камажэўскі маўчаў, не асмельваючыся даваць параду. 
Кароль таксама задумаўся. 

— Дзякую табе, — прамовіў ён, — добра, што ты ўсё 
расказаў; пакінь гэты клопат мне і mutus — маўчы! 

Ён прыклаў палец да вуснаў. 
Прабіў гадзіннік, нібы напамінаючы, што пара на спа-

чын; прыдворныя пачалі разыходзіцца, нарэшце кароль 
застаўся сам-насам з Камажэўскім. Ён уздыхнуў. 

— Яшчэ адзін дзень давядзецца правесці ў кампаніі 
з мядзведзямі і ваўкамі, — прашаптаў ён, — а назаўтра, 
дасць бог, вернемся да людзей. 

Заўтрашні дзень, аўторак, быў апошнім днём гасця-
вання караля, але князь не даў яму адпачыць; ён сам дужа 
любіў ловы і ўвогуле паляўнічую справу, трымаў многа 
лоўчых і парашыў забавіць спакойнага караля паляваннем 
і ў гэты дзень, нягледзячы на тое, што той быў стомлены 
і раніцой скардзіўся на шум у галаве. 

— Калі баліць галава, то няма лепшага ратунку, як 
свежае паветра, — пераконваў гаспадар Камажэўскага. — 
Паедзем у Альбу, у звярынец, хай кароль папуляе са 
стрэльбы. Мне здаецца, ён за ўсё жыццё не набіў столькі 
звяроў, колькі цяпер у мяне. 

Раніцой, а сёмай гадзіне, кароль даў загадзя прызнача-
ную аўдыенцыю за кавай Сапегу, генералу артылерыі, які 
крыху развеяў караля сваёй весялосцю і гумарам. А дзе-
вятай гадзіне выехалі ў Альбу. 
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Альбанскі звярынец быў перагюўнены, асабліва многа 
нагналі ласёў і дзікоў, іх магло хапіць на вялікую кам-
панію паляўнічых. Дзікоў было некалькі дзесяткаў, ласёў 
за сотню, а сернаў і зайцоў — не злічыць. 

Падарожжа да Альбы было ўпрыгожана амазонкамі — 
мінская старасціха пані Пшэздзецкая і жонка лідскага ха-
рунжага пані Нарбутава ехалі конна на двух жвавых стаен-
ніках, з двух бакоў эскартуючы каралеўскі вазок. Абедзве 
яны былі шчаслівыя і задаволеныя, увесь час смяяліся і 
сваімі жартамі аздобілі каралю дарогу да Альбы. 

Асобная альтанка і тут была пастаўлена для караля, 
другую запоўнілі бадай што адны дамы. Паляванне не 
мелася быць такім драматычным, як учарашняе, бо сёння 
звер меншы і не такі драпежны. Кароль страляў часта 
і ўдала, забіў каля дзесятка ласёў, крыху меней дзікоў-
адзінцоў і падсвінкаў. Адна выпадковая куля, выпушчаная 
каралём, дагнала і зайца. Тут сабралася многа трапных 
стралкоў, заядлых паляўнічых, а таму... крыху дапамаглі... 
Прынамсі, так потым расказвалі. 

Як толькі надышла пара абеду, кароль паслаў Кама-
жэўскага да князя з прабачэннем і просьбай дазволіць 
абедаць у сваіх апартаментах, каб прагледзець у гэты час 
тэрміновую карэспандэнцыю. На самай жа справе ка-
роль стаміўся ад палявання, а да таго ж яшчэ трэба было 
падрыхтавацца да раздачы ўзнагарод, і галоўнае — у яго 
ўжо не было сіл цярпець размовы з князем і смаленскай 
ваяводзіхай. I тая дробная справа з бедным Панятоўскім 
заставалася пакуль што нявырашанай. 

Князь прапанаваў пасля абеду паглядзець настраляных 
звяроў, потым паказаць сваіх сабак і наладзіць паядынак дзікіх 
звяроў у манежы, які Шыдлоўскі непачціва назваў "цыр-
кам". Ці варта казаць, што кароль, хоць і спакутаваны, мусіў 
да канца іграць сваю ролю надзвычай задаволенага госця, 
хваліць усё, бо прыём быў сапраўды багаты і сардэчны. 

У час абеду князь усё ж зайшоў да караля з келіхам 
для віватаў. 

— Князь-ваявода, — прамовіў кароль, абдымаючы яго, — 
як бы я ні стараўся, але мне ніколі не выказаць усёй маёй 
удзячнасці за вашу гасціннасць, сапраўды каралеўскую, 
яна мяне проста ўразіла. Паверце мне, я захаваю да скону 
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памяць у сэрцы пра так прыемна праведзеныя тут хвіліны. 
Я спадзяюся, што князь будзе лічыць мяне сваім сябрам 
і зробіць мне ласку, папросіць усё, што захоча мець для 
сябе і ўсіх сваіх людзей. Падтрымлівайце мяне ў Літве, а 
я таксама буду служыць вам і зраблю ўсё, што пажадаеце, 
наколькі хопіць маіх сіл. 

I ён яшчэ раз абняў князя. 
— А! — усклікнуў Станіслаў Аўгуст, нібы раптам 

нешта ўспомніў. — Ёсць у мяне да вашай мосці адно ма-
ленькае пытанне. Ці праўда, што ў вас пры двары ёсць 
чыноўнік па прозвішчы Панятоўскі? Панятоўскіх многа 
жыве пад Кіевам. Я нават не ведаю, належаць яны да маёй 
радні ці не, але я заўжды апякуюся імі. 

Князь, пачуўшы гэта, пачырванеў, як бурак, потым 
пасінеў і пачаў нешта невыразна мармытаць. 

— Калі гэты Панятоўскі варты таго, я ахвотна заняўся б 
ягоным лёсам, — дадаў кароль, — хаця ён да мяне і не 
звяртаўся. Я даведаўся пра яго выпадкова. 

— Найяснейшы пане, — нарэшце ачомаўся Радзівіл, — 
я таксама пра яго памятаю, ён будзе мець у мяне кавалак 
хлеба. Прашу вас не хвалявацца за яго. 

Сказаў так, схіліў галаву і не стаў працягваць размовы, 
да якой, вядома ж, не быў гатовы, а таму і змоўк. 

Кароль таксама ўздыхнуў вальней. 
Князь выйшаў і ўжо за парогам выцер пот, які вы-

ступіў на лбе. 
— Ну вось табе і маеш, пане каханку, атрымаў на 

арэхі! — прамармытаў ён. — Бач ты, яму ўсё ж данеслі. А 
той лайдак мае шчасце. 

Князь вярнуўся да абедзеннага стала, не падаючы вы-
гляду, што ён занепакоены тым халодным тонам, з якім 
кароль гаварыў пра Панятоўскага. 

"Тут ужо не адбудзеш пяццю хатамі ў Стаўках, — па-
думаў ён. — Цяпер я мушу даць яму вёску ў пажыццёвае 
ўладанне". 

Пасля абеду, калі пачуўся гук трубаў, кароль разам 
з Камажэўскім пайшлі ў пакоі ваяводы, пад вокнамі якога 
стаялі прыгожыя, як намаляваныя, вазы, наладаваныя на-
страляным зверам, а ўвесь панадворак быў перапоўнены 
зялёнымі курткамі лоўчых, стражнікаў, стральцоў, у іх былі 
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на павадках сабакі — самыя лепшыя ў Кароне і Літве. Са-
праўды, было цікава паглядзець на іх, бо тут былі і вялікія 
сабакі на буйнага звера: харты, ганчакі, выжлы і розных 
масцей маленькія таксы. Трэба думаць, што князь у першую 
чаргу пахваліўся б каралю сваёй любіміцай Нептай, але за 
два дні перад тым яна прывяла пяцёх шчанят, не ўставала ад 
іх і не дазваляла нікому пазбавіць яе мацярынскіх абавязкаў. 

Кароль мусіў пайсці ў манеж і сядзець там у альтане, 
хаця яму і дужа не хацелася. 

Першым выпусцілі вялікага старога лася, а на яго — 
двух раз'юшаных мядзведзяў. 

Здавалася, што двое такіх страшных драпежнікаў хутка 
расправяцца з адным ласём, у якога нічога не было акрамя 
рагоў і капытоў; на самай жа справе аказалася, што магут-
ны волат літоўскіх пушчаў пакалечыў рагамі мядзведзяў, і 
ні яны яму, ні ён ім не маглі нічога зрабіць. Гэтая зацятая 
бітва магла б доўжыцца да ночы, але кароль, якому ўсё 
ўжо надакучыла, пажадаў застрэліць мядзведзяў. 

Лось застаўся жыць, а яго праціўнікі, працятыя кулямі, 
сталі апошняй ахвярай каралеўскіх забаў у Нясвіжы. 

Ужо пры святле паходняў на другім панадворку караля 
падвялі да ездавых коней. Паказваючы аднаго з іх, князь 
сказаў, што гэта той самы, на якім найяснейшы пан не 
захацеў уехаць у Нясвіж. 

Кароль закапыліў губу. Але затое ў тэатры ён з прыем-
насцю паслухаў праспяваны яму развітальны гімн. 

Назаўтра ўранку наступіла, паводле слоў караля, паці-
ху прамоўленых да Камажэўскага, le guart heure de Rabe-
lais — чвэрць гадзіны на абжорства. Трэба было за ўвесь 
гэты прыём аддзячыць і не толькі словамі падзякі, але і, 
што было значна цяжэй для небагатага караля, падарун-
камі. 

Што можна было падараваць князю ў ягоную скар-
бонку? Залатую табакерку з партрэтам караля, усыпаную 
брыльянтамі? Але падобную ўжо атрымаў князь падка-
морый. Гадзіннікі, пярсцёнкі з партрэтамі, кольцы, каралі 
былі падзелены паміж панямі, а для слуг Камажэўскі пакі-
нуў некалькі соцень дукатаў. 

Развітаўшыся са смаленскай ваяводзіхай, астатнія зна-
кі падзякі кароль адклаў да Міра, куды князь вырашыў 
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праводзіць яго вялікасць. Там караля павінен быў прыняць 
Солтан. На тварах абодвух галоўных герояў — караля і 
князя-ваяводы — адбілася непрыхаваная радасць, абодва 
маглі цяпер адпачыць. 

Камажэўскі потым успамінаў, што ніколі болей ён не 
бачыў караля такім вясёлым і задаволеным, як пасля нач-
легу ў Шчорсах у Храптовіча. 

— Мы шчасліва прайшлі праз усё, нават праз кананаду 
"Гібралтара"! — смеючыся, прамовіў Станіслаў Аўгуст. — 
Калі ж гасцінны Пане Каханку застаўся незадаволены 
мной, за здароўе якога піў, узносіў віваты са стральбой, то 
яго ўжо не задаволіць нішто ў свеце. 

Князь, вяртаючыся з Мipa, y якім ён многа піў, бо ха-
рунжы Солтан нястомна падліваў яму, заснуў, седзячы ў 
вазку, і не прачнуўся аж да той хвіліны, калі гайдукі пад 
рукі давялі яго да ложка. 

Назаўтра ён устаў бадзёры, хваліўся, што адчувае сябе 
лёгкім, як пёрына. А потым па чарзе даймаў усіх: 

— Ну што? Па-радзівілаўску было? Кароль на каня не 
сеў — спракудзіўся першы раз. Потым — кепска страляў; па-
праўдзе, з яго такі ж стралок, як з мяне капуцын*; і, нарэшце, 
знюхаўся з бедным Панятоўскім. Але я ў тым не вінаваты. 

* * * 

Найбольшую выгоду з усёй гэтай гісторыі меў, ма-
быць, прастадушны Піліпок. Яму дасталіся вельмі кем-
лівая жонка, вёска ў пажыццёвае ўладанне, а пазней ужо 
кароль, у сваю чаргу, даў хлопцу нейкае староства*, праз 
якое ён атрымаў тытул і крыху масла да хлеба. 

Шарэйка стаў у яго сябрам дома, заўжды напамінаў, ча-
сам нават надакучліва, што ўсім гэтым Піліп абавязаны яму. 

У Нясвіжы ў гонар гэтай падзеі не заклалі мармуровую 
дошку, засталася толькі размаляваная Эсткам столь у вялі-
кай зале, а князь, колькі жыў, любіў паказваць некаторыя 
памятныя месцы: 

— Вось гэта, пане каханку, месца, дзе кароль не змог 
сесці на каня; тут, пане каханку, кароль у пяці кроках не 
пацэліў у мядзведзя. 
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най дружбы ад аўтара 

Гарадок, 16 траўня 1841 г. 

ТОМ 1 

Паздзел 1 

УСТУП. ЛІТВА I ВІЛЬНЯ Ў 1599 ГОДЗЕ 

Здаецца, не было ў Польшчы болей бурлівага ўлада-
рання, чым у часы бяссільнага Жыгімонта III Ваза*. Па-
куль не скончылася яго доўгае жыццё, ішла вайна, рас-
пачатая яшчэ ў часы Жыгімонта II Аўгуста*, стрыманая 
дужай рукой Стэфана Баторыя, ледзь не выйграная пры 
Уладзіславу IV шляхтай, якая дамагалася неабмежаванай і 
шкоднай для яе вольнасці. Слабасць Жыгімонта III, целам 
і душой якога валодалі езуіты, садзейнічала вайне: яна 
рабілася што далей, то болей гарачай, з усё болей невы-
разна бачным будучым. Краіна распалася і падзялілася 
на варожыя лагеры, ішла грамадзянская вайна, якая толь-
кі аднойчы змагла стрымаць небяспеку, што пагражала 
краіне болей, чым усе іншыя небяспекі. Кароль, заўзяты 
католік, дазволіў духавенству, на чале якога стаялі езуіты, 

10 Зак. 2198 137 



уцягнуць сябе ў барацьбу з іншаверцамі, павялічыў смуту 
і ўнутраны разлад у дзяржаве. Рэфармацыя была ўжо ў 
сіле і магла мець пад сабой грунт, бо пры Аўгусту, які 
імкнуўся абмежаваць уладу духавенства, яна разгарнулася, 
умацавалася. Пры Стэфану Баторыю*, які не падтрымлі-
ваў ніводзін бок і стаяў за многабожжа, яна не аслабела. 
Пасля прывілею Жыгімонта III партыя католікаў была ўжо 
больш моцнай, і прыхільнікі новай веры ледзьве змаглі 
атрымаць дазвол на тое, каб без перашкод адпраўляць свае 
абрады, хаця біскуп Салікоўскі ў гарачцы рваў на грудзях 
кашулю, пагражаў ахвяраваць жыццём і годнасцю, але 
не даць волі ўсім веравызнанням. Лёгка зразумець, што 
паколькі ў часы прывілею Жыгімонта III* каталіцкая і но-
вая вера сталі бадай што роўнымі па моцы, прыхільнасць 
уладара да адной з іх непазбежна рабіла яе мацнейшай і 
важнейшай. З-за такой магутнай падтрымкі розным верам 
не давялося доўга паіснаваць у раўнапраўі. Езуіты*, чый 
уплыў быў такі вялікі, а значэнне такое важнае, з усіх сіл 
стараліся настроіць караля супраць пратэстантаў і ўрэш-
це дамагліся гэтага. У выніку Жыгімонт III, прыняты ў 
іх ордэн, іх пакорлівы слуга, якому яны ўмелі дагадзіць, 
улагодзіць ці застрашыць, даваў згоду на ўсё, чаго яны 
хацелі. Нечага было і думаць пра вяртанне рэфарматараў* 
(хаця і так многія з іх пачалі вяртацца да каталіцкай веры) 
да прызнання праваслаўя. Неаднойчы, да таго ж без пос-
пеху, унія* падводзіла да думкі пра веру новую і лепшую. 
Пасылалі ў Рым біскупаў з сабранымі ў Брэсце подпіса-
мі. З усяго гэтага быў вялікі розгалас, а вынікам сталася 
ўзмацненне уніі, якая да таго існавала толькі на паперы. 
Вядома і тое, што верхавенства гэтага веравызнання было 
вельмі моцна настроена супраць уніі, што гнёт, прычынай 
якога былі езуіты, абудзіў усеагульнае незадавальненне. 
Пачалося ўзмоцненае праследаванне праваслаўных верні-
каў, іх пачалі выжываць, уніяты асаджалі храмы, з дапа-
могай зброі захоплівалі манастыры, пазбаўлялі грашовай 
дапамогі, усяляк схілялі да прыняцця уніі. Аднак з таго 
было мала толку: праследаванне не абуджае веры, уціск 
не пераконвае. Падобнага праследавання з боку каталіц-
ка-езуіцка-каралеўскага лагера не мінулі і прадстаўнікі 
іншых веравызнанняў, іх лік апошнім часам памножыўся. 
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Не адважваючыся на адкрытае змаганне, усе іншаверцы 
бачылі тое і спрабавалі падаць адзін другому рукі. Гэта 
была цудоўная ідэя, але толку ад яе было таксама мала: 
без адзінства веры, хаця іх і злучала агульная небяспека, 
не магло быць усеагульнай згоды, адзінства намаганняў і 
нейкай канкрэтнай справы. Нават не дбаючы пра духоўнае 
адзінства, усе разнаверцы: праваслаўныя, евангелісты*, 
пратэстанты, арыяне* і іншыя ўсё ж заснавалі ў Вільні 
ў 1599 годзе канфедэрацыю. Узначалілі яе самыя прад-
стаўнічыя разнаверцы Польшчы і Літвы. Гэтая канфедэ-
рацыя мела на мэце junktis viribus — сумеснымі сіламі — 
паўстаць супраць пагрозлівага наступу прыхільнікаў ка-
таліцызму; паўстаць супраць жорсткага праследавання, 
абараняцца ад яго. Канфедэраты абвясцілі, што не да-
пусцяць злоўжыванняў, што нават выступяць са зброяй у 
руках супраць нашэсця і прыцяснення з боку каталіцкага 
духавенства. У гэтым саюзе адкрыліся ўсе раны, ад якіх 
пакутавалі, заклікалі да ўсеагульнай абароны, прызначылі 
ўпаўнаважаных для назірання за недатыкальнасцю кірхаў, 
цэркваў і пратэстанцкіх абшчынных памяшканняў, каб не 
дапусціць у краіне грамадзянскай вайны. Дзвесце прад-
стаўнікоў шляхты ўвайшлі ў тую канфедэрацыю: князі 
Астрожскія, Сангушкі, Вішнявецкія, Карэцкія, Ражынскія, 
Горскія, Саламарэцкія, Пузыні, Радзівілы, Глебавічы, Га-
лоўчынскія сталі на чале яе; прадстаўнікоў Польшчы было 
меней, і сярод іх было мала ўплывовых асоб. Зразумела, 
што канфедэрацыя тая аказалася бяссільнай, амаль нічога 
не зрабіла для дастойнага адпору каталіцка-каралеўска-
му ўціску. У барацьбе за рэлігійныя свабоды гэты саюз 
шляхты мала што зрабіў, а вось развал у краіне павялічыў 
і яшчэ больш выразна падзяліў на два варожыя лагеры 
католікаў і прыхільнікаў іншых веравызнанняў. Радзівілы 
і князі Астрожскія ўзначалілі адзін з іх, кароль, езуіты, 
Хадкевічы, Мнішкі, Сапегі — другі. 

Варта хоць крыху акрэсліць становішча краю ў той час, 
каб лепш зразумець тое, пра што будзе гаварыцца далей. 

Так і было ў 1599 годзе — шляхта падзялілася на 
два лагеры: адным кіраваў кароль, другім — уплывовыя 
прадстаўнікі іншых веравызнанняў. Спачатку ў Літве з 
прычыны марудлівых дзеянняў Жыгімонта Аўгуста, які 
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хацеў абмежаваць уладу духавенства і даў больш свабоды 
іншаверцам, лік іх быў больш значны, а кіраўнікі больш 
радавітыя. Мела значэнне і немалая колькасць прыхільнікаў 
праваслаўя, яна павялічвала лагер пакрыўджаных. Некалькі 
пазней, у часы Жыгімонта III, Сапегі, Радзівілы, Астрожскія 
і іншыя перайшлі ў каталіцтва. У 1599 годзе больш моц-
ным быў лагер канфедэрацыі, многа слабейшым — лагер 
каталіцкі, на чале якога стаялі любімыя каралём Хадкевічы. 

Вільня, сталіца Літвы, была ў самым вогнішчы гэтай 
вайны, што распачалася з усталяваннем тут езуітаў. Да іх 
тут мелі перавагу разнаверцы, але пры Стэфану і ў гэты 
час, калі толькі пачыналася ўладаранне Жыгімонта III, 
католікі пад кіраўніцтвам езуітаў набралі сілу і вялі рэй. 
Хто цяпер не ведае, што для езуітаў была добрая любая 
зброя, любыя спосабы барацьбы, абы толькі яны прынеслі 
ім перамогу? Сіла, здрада, нагавор, грошы — усё без раз-
бору дапамагала ім ваяваць, і яны рабіліся ўсё больш моц-
нымі, усё больш уплывовымі, усё больш небяспечнымі. 
Калі першыя з іх ордэна з'явіліся ў Вільні, кучы смецця і 
гною ляжалі каля архіпрэсвітэрыянскага касцёла Святога 
Яна, а спеў псалмоў у суседняй царкве заглушаў нясме-
лыя галасы грыгарыянскіх кантаў каталіцкіх ксяндзоў. 
Прайшло не вельмі шмат часу, і на рыначнай плошчы кат 
ужо кідаў у агонь кнігі іншаверцаў! Пачаліся нападзенні на 
цэрквы, у святароў кідалі каменнямі, бо за некалькі гадоў 
рэфарматары аслаблі і не маглі абараняцца. Уніяты адбіралі 
цэрквы і манастьфы ў праваслаўных, калі ж Трыбунал* па 
справядлівасці асудзіў іх дзеянні, кароль скасаваў дэкрэт і 
стаў тым самым на іх бок. Увесь час на вуліцах, цвінтарах, 
у дзвярах цэркваў ішлі крывавыя сутычкі за памяшканні 
храмаў, біліся ў прыдзелах цэркваў, прыступкі алтароў былі 
завалены трупамі, католікі перамагалі. Паступова падупалі 
друкарні пратэстантаў, паменшалі прыбыткі, разнаверцы 
паслаблі духам, можа, таму, што адчулі сваё бяссілле перад 
незлічонымі сіламі і разнастайнымі спосабамі барацьбы 
езуітаў, якія з дапамогай падману, забойстваў, хітрасці (ды 
ці мала чаго яшчэ!) упарта ішлі да дасягнення сваёй мэты. 

Аднак у 1599 годзе, калі пачынаецца дзеянне нашай 
аповесці, у той час, калі канфедэрацыя разнаверцаў толькі 
заснавалася, вайна ў Вільні яшчэ не пачалася, яшчэ ў сіле 
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былі прадстаўнікі новых веравызнанняў, яшчэ трымаліся 
ў цэрквах праваслаўныя, яшчэ ў храмах на ўвесь голас 
спявалі Евангелле і друкавалі кнігі, яшчэ змаганне было 
ў самым зародку, і, хаця было відаць як на далоні, хто 
пераможа, слабейшы бок не траціў надзеі. Без надзеі на 
перамогу няма вайны. Несправядлівасць з боку каталікоў 
расла, скасаванне прывілеяў, указаў, свабод паддавала ім-
пэту, таму што гвалт, крыўда патрабавалі помсты, давалі 
надзею на Божую дапамогу. Народ у Вільні быў часткова 
каталіцкі, часткова — рускі, русіны* хіліліся да канфедэ-
рацыі, і горад адпаведна падзяляўся паводле веры. Нават 
месцы ў магістраце былі падзеленыя; на чале яго стаяў 
войт магдэбургскай юрысдыкі* Мацей Барымінскі, сілай 
навязаны гораду каралём. Выбары прадстаўнікоў магістра-
та паказвалі, што і тут езуіты карысталіся вялікім уплы-
вам: выбіраліся пераважна католікі, спрабавалі нават зусім 
не дапусціць іншаверцаў, а праваслаўных, якім розныя 
прывілеі давалі месцы ў радзе і ў судзе, замянілі уніята-
мі. Гэта адносілася да цэнтра горада, тут была юрысдыка 
ратушы, але ж Вільня, як і іншыя гарады, мела не адну 
ўладу, а гэта заўсёды было не на карысць гораду. Некалі 
дадзеныя біскупам, капітулу, мніхам кавалкі зямлі і пабу-
довы надавалі ім і права вольна распараджацца імі, а тым 
самым падзялялі горад на незлічоныя часткі, кожная з якіх 
сама па сабе мела сваё кіраўніцтва і свае правы. 

Такім чынам, у адным горадзе было некалькі мясцін з 
рознымі правіламі кіравання. Суддзі ледзьве пагаджаліся 
на некаторыя агульныя пункты правіл, але яны часцей 
варагавалі, чым імкнуліся да згоды. Не дзіва, што парадку 
не было, а злоўжыванні — незлічоныя. Цэхавыя рамеснікі 
мелі небяспечных канкурэнтаў — тых партачоў, якія не 
ўваходзілі ў цэхі, не мелі апекі, зямлі, юрысдыкі біскупа, 
а гандлявалі вольна. Валацугі, зброднікі, баючыся суда, 
збягалі пад апеку якойсьці з такіх мясцовых юрысдык, 
карысталіся іх аховай, часам бывала так, што яны былі 
непадлеглыя суду, калі не жылі ў пэўным месцы, калі ж 
прыпісваліся і жылі там, то іх мелі права схапіць і судзіць. 
Штодня ўзнікалі новыя спрэчкі, новыя звады. Магістрат 
не меў поўнай улады, таму шляхта, ваяводы, старасты, 
святары чынілі, што ім уздумаецца. Апрача галоўнай 
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ратушнай юрысдыкі была яшчэ і замкавая, якой кіраваў 
ваявода, ён меў падваяводаў: біскупскага, капітулавага, 
манаскага, мітрапаліцкага і іншых. I ўсе як хацелі, так і 
кіравалі ў сваіх вотчынах, збіралі падаткі, яны мелі свае 
месцы ў ратушы і суды, сваіх войтаў. Яўрэі падпарад-
коўваліся Статуту, і падваяводам, хаця жылі пад уладай 
гарадской юрысдыкі; відаць, гэта было ім больш выгадна, 
бо яны ўвесь час спасылаліся на Статут, а бараніліся ад 
магдэбургскага права. 

Магістрат, які быў заснаваны Жыгімонтам Аўгустам і 
меў многа свабод, не валодаў дастатковай сілай для таго, каб 
супрацьстаяць бяспраўю. Раз-пораз яму даводзілася апеля-
ваць да караля, звяртацца да яго за дапамогай, часцей за ўсё 
безвынікова; а ўрэшце ён цярпеў і маўчаў, часцяком аддаючы 
перавагу ўласнаму спакою, закрываючы вочы на бяспраўе. 

Над духавенствам, як мы ўжо згадвалі, верхаводзілі 
езуіты. З самага свайго з'яўлення яны займалі высокае ста-
новішча, а пры Жыгімонту III, які ва ўсім падпарадкоўваўся 
ім, і зусім сталі на чале каталіцкага духавенства. Віленскі 
капітул, некалі адзіны заступнік веры, цяпер падпарадкоў-
ваўся ім і займаўся толькі пытаннямі ўнутранага кіраван-
ня, справамі каталіцкай адміністрацыі, маёмасці, будынкаў. 
Ніхто не займаў пасаду біскупа, тут панавала безначалле. 
Паколькі ліцвіны былі абражаны прызначэннем паляка Ма-
ціёўскага, устаноўчы ліст якога быў з пячаццю польскай 
канцылярыі, то яны, спасылаючыся на свой прывілей, згод-
на з якім толькі ліцвін мог займаць найвышэйшую пасаду ў 
літоўскім біскупстве, не прынялі Маціёўскага і заявілі, што 
калі спатрэбіцца ўзяць у рукі зброю, то яны возьмуцца і за 
зброю, але будуць стаяць на сваім. Маціёўскі ваяваць не 
хацеў, біскупства было незанятым, хаця патаемна рабіліся 
спробы прыняць прызначанага, але толку ад таго не было, 
і нарэшце ў наступным годзе Маціёўскі, пераканаўшыся 
ў марнасці сваіх надзей, адступіўся ад пасады. А да таго 
духоўнае кіраўніцтва епархіяй было ў намесніка з капітула. 

Ваяводам быў адзін з самых уплывовых разнаверцаў 
князь Крыштаф Радзівіл*, кашталянам заўзяты католік 
Геранім Хадкевіч*, параднёны з ім. Яны як быццам і 
сябравалі, але іх сяброўства азмрочвалася нейкімі даўнімі 
фамільнымі спрэчкамі, і паміж імі не было не тое што 
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даверу, а нават добразычлівасці, толькі ўзаемная халодная 
ветлівасць. 

Такім было становішча ў Вільні ў канцы XVI стагод-
дзя — знешні выгляд, здавалася, нібы адпавядаў ягонаму 
ўнутранаму стану, яскрава адбіваючы тыя звады, спрэчкі і 
адсутнасць згоды, якія былі тады характэрнымі для Вільні. 

Гэта быў ужо досыць вялікі горад, з прадмесцем, за-
будаваным асобнымі домікамі бяднейшых гараджан, па-
добнымі на літоўскія нумы*, ужо дзе-нідзе аздабляўся і 
вылучаўся белымі і чырвонымі мураванкамі. Праз Вілію 
быў перакінуты Зялёны мост, на Лукішках ззяла месяцам 
татарская мячэць, пабудаваная даўно, яшчэ ў часы Вітаўта. 
Татары таксама зведалі пераследы, іх нішто не абараняла 
апрача законаў, бо канфедэраты не прынялі іх як не хрыс-
ціян і непрыхільнікаў Хрыста. Іх бы проста не зразумелі, 
калі б яны далучыліся да няверных. 

Як мы ўжо згадвалі, горад падзяляўся на некалькі 
юрысдык. Галоўнейшая з іх — ратушная, яна месцілася ў 
гмаху ратушнай вежы з гадзіннікам і невялікімі бакавымі 
вежамі. Ратуша высілася над рынкам галоўнага горада, у 
самым яго сэрцы, з чатырох бакоў яе абступалі крамы, дзе 
выстаўляўся на продаж самы розны тавар. Тут былі мяс-
ныя лаўкі, лаўкі са стракатымі тканінамі, дарагімі сукна-
мі, тут прадаваліся вырабы з жалеза, футры, соль, скуры, 
словам, усё, што прадаецца і купляецца. Тут гандлявалі на 
разнос, стаялі вазы рамеснікаў, месціліся шаўцы з абуткам, 
сталяры, прадаваліся крупы, соль, ласункі і іншае. Крамы 
багатых купцоў былі рассыпаны па горадзе, але самыя 
заможныя мелі магазіны і пад ратушай. Над крамамі, лат-
камі, натоўпам гандляроў і пакупнікоў высіліся з абодвух 
бакоў ратушы як напамінак пра пакаранне і суд, пра ўладу 
магістрата, слуп ганьбы, які ў народзе называлі Пілатам, і 
шыбеніца. Калісьці каля іх пахаджваў адмыслова апрану-
ты гарадскі кат або магістр са сваімі слугамі. 

На рынку каля ратушы віраваў натоўп гандляроў і 
пакупнікоў, асабліва тлумна было ў своеасаблівых гарлаві-
нах, цесных і цёмных, якія служылі ўваходамі ў крамы, 
там цікавалі зладзеі — вочы іх пільна ўзіраліся ў сумку 
неасцярожнага шляхціца, у скураны кашэль старой матро-
ны, кішэню слугі. 
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Пад ратушнай вежай сядзелі работнікі, падзёншчыкі 
з піламі, сякерамі, рыдлёўкамі, тачкамі, чакаючы, ці не 
нойме іх хто-небудзь на работу. Паблізу вісела шыльда з 
вялізнымі нажніцамі — там была гарадская цырульня; у 
розных кутках рынку яшчэ ліпелі прыватныя цырульні, 
але неўзабаве манаполія адным махам змяла іх. У ніжніх 
памяшканнях ратушы таксама былі крамы, гарадскі вінны 
склад і склад тавараў. Тут былі вагі і васкабойня, а ў верх-
ніх пакоях — памяшканні рады і ваяводскага суда, дзе адзі-
най аздобай служыў партрэт нядобрай памяці Жыгімонта 
Аўгуста. Там размяшчаліся таксама архіў і гарадская казна 
пад мноствам замкоў, ключы ад якіх віселі на поясе пана 
бургамістра. На вежы адбіваў час гадзіннік, ніжэй была 
жалезная галерэя, спецыяльна для музыкаў, якія ў час 
вялікіх святаў дзённа і ночна ігралі для гарадскога люду 
вясёлыя народныя мелодыі. 

Пры рынку сяліліся купцы; было тут і некалькі пра-
васлаўных храмаў. Злева Пятніцкая царква, пабудаваная на 
месцы старой камяніцы, справа — царква Святога Мікалая, 
нябачная з вуліцы, яе засланіла мноства дамоў, толькі яе 
макаўкі цягнуліся да неба — своеасаблівы знак адносін да 
тых вернікаў, якія яе наведвалі. Крыху бліжэй стаяў стары 
запушчаны Евангелічны сабор. За ратушай пачыналася так 
званая Нямецкая вуліца — адтуль у горад ішлі габрэі, там 
часцей чым дзе можна было сустрэць тутэйшых сыноў 
Ізраіля ў чорным і габрэяў-іншаземцаў у белых строях, што 
цягнуліся аж па зямлі. Там, за ратушай, стаялі дзве камяні-
цы, якія называлі Рай і Пекла. Вуліца вяла далей, туды, дзе 
высілася стаўрапігіяльная* Свята-Духаўская царква і пры 
ёй манастыр. З правага боку ад яго стаялі гасцініца рускіх 
купцоў і праваслаўны Свята-Троіцкі манастыр, заснаваны 
некалі вялікім князем Канстанцінам Астрожскім. За царк-
вой Святога Духа вяла ўніз вузенькая вулачка, дзе злева 
на прадмесці пазней быў пабудаваны манастыр кармелітаў. 

На Нямецкай вуліцы, гэтак жа, як і каля ратушы, заўж-
ды было шмат народу, але там быў страшэнны бруд. З 
расчыненых на вуліцу крам і харчэўняў выглядвалі па-
жоўклыя твары габрэяў; на сценах дамоў былі відаць пісягі 
ад памыяў, якія вылівалі на вуліцу; паміж кучамі гною і 
смецця, што ўзвышаліся аж да першых паверхаў, было ні 
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прайсці ні праехаць. Пасярод вуліцы разлягалася чорнае 
смуроднае балота, якое ніколі не прасыхала. Па баках былі 
пакладзены дошкі, затаптаныя прахожым і праезджым 
людам, які з цяжкасцю прабіраўся паміж лужын і смецця. 
Дамы ўздоўж Нямецкай, а таксама Мясной і Шкляной 
вуліц, дзе жылі габрэі і дзе месцілася больш за ўсё кра-
маў, былі высокія, чорныя, брудныя, часта з навіслымі над 
вуліцай балконамі і галерэямі, там вісела доўгімі шэрагамі 
мокрая бялізна і адтуль на галовы прахожых ліліся смяр-
дзючыя памыі. I ноччу і ў прысмерках ніхто не адважваўся 
туды хадзіць адзін, кожны імкнуўся абмінуць цёмныя за-
вулкі і вуліцы, на якіх жылі габрэі. 

Калі ж ісці ад ратушы да замка, то тут усё выглядала 
іначай — было святлей, побач з драўлянымі дамамі стаялі 
палацы, касцёлы, цэрквы, корчмы і пастаялыя двары. Тут 
было нашмат чысцей і менш габрэяў. Тут праязджалі карэ-
ты і павозкі, вершнікі, прыдворныя, наёмнікі і каморніч-
ныя магнатаў, тут хадзілі святары, якіх часцяком зневажаў 
угневаны іншаверац. З правага боку тут стаяў вялікі палац 
князёў Астрожскіх, а палац Хадкевічаў, пабудаваны так, 
што выходзіў на дзве суседнія вуліцы, рэстаўрыраваўся. 
Недалёка ад яго ў тым самым радзе стаяла старадаўняя 
царква Багародзіцы, здавалася, што яна вось-вось раз-
валіцца: яе жоўтыя сцены патрэскаліся ад часу, месцамі 
былі пашкоджаны злой рукой. Далей вуліца развіналася 
больш шырока, асабліва там, дзе з левага боку высіліся 
палац Радзівілаў і новы касцёл езуітаў. Адтуль аж да замка 
з двух бакоў ішлі маленькія домікі капітульнай юрысдыкі, 
непрыгожыя і брудныя. Адсюль недалёка было ўжо і да зам-
ка. Асабліва тлумна і цесна было каля Замкавай брамы. З 
правага боку грукаталі і шумелі каралеўскія млыны, злева 
сядзелі прадаўцы рознай жыўнасці на заказ, і так аж да са-
май Замкавай брамы. Той, хто сюды прыходзіў, мог бачыць 
разлеглыя сцены Ніжняга замка. Ён быў дужа вялікі, таму 
не вельмі прыгожы; было відаць, што збудаваны ён не за 
адзін год і не аднымі рукамі, што ў ім ляжыць камень Аў-
густа і шведскі мармур Жыгімонта II. Замак падзяляўся на 
тры вялікія часткі, кожная з іх абнесена сцяной, з левага 
боку ўпрытык да адной з іх стаяў кафедральны замка-
вы касцёл Святога Станіслава з вялікім высокім дахам і 
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вежамі. Непадалёк ад яго знаходзіліся гарматня і малень-
кія домікі саміх артылерыстаў. Былі тут і турмы, тут зася-
даў сам падваявода, спадчыннік замка пасля Жыгімонта 
Аўгуста. Тут месцілася і замкавая ваяводская юрысдыка. 
Над сценамі Ніжняга замка на гары ўзвышаліся пацям-
нелы вялізны касцёл Святога Марціна і вежы Верхняга 
замка, моцна папсаванага часам. А яшчэ далей на гары 
былі відаць тры крыжы і невялікая белая вежа на Бекіша-
вай магіле, яна нагадвала труну выгнанца, які не знайшоў 
супакаення на могілках і разам з Вадашам Панончыкам 
спаў вечным сном на высокай гары. З боку ракі над зам-
кам узвышалася вежа, якую называлі ліхтарнай. Далей 
ішла дарога на Антокальскае прадмесце. Амаль пусты 
і нежылы замак падваявода займаў пад турмы і склады. 
Тут не было такога руху і ажыўлення, як ля ратушы, бо 
ў замку з часоў Жыгімонта Аўгуста ніхто не жыў. А пры 
ім каля гэтых сцен віравала жыццё, яны былі такія новыя, 
так хораша выглядалі! Ажыўляла замкавы падворак толькі 
суседства з касцёлам, першым у Вільні па колькасці вер-
нікаў, яго чорныя дахі з крыжамі панавалі над замчышчам. 

Вуліца, што пачыналася ад Езуіцкага калегіума, назы-
валася Свята-Духаўская, вяла да Троцкай брамы. На ёй 
стаялі толькі палацы магнатаў, таму яна мела яшчэ назву 
Сенатарская. З правага боку, крыху воддаль у садзе, высіў-
ся палац біскупа, ён стаяў каля Езуіцкіх муроў, а за ім — 
капліца Святога крыжа. Далей — касцёл Святога Духа, а 
каля яго дзвярэй — будкі бедных жабракоў. З другога боку 
стаялі шпіталь Святой Тройцы і вялікі палац Сапегаў. За 
ім — іншыя палацы. Калі ж дайсці да вуліц, якія перасякалі 
Сенатарскую — Нямецкай і Віленскай, то можна ўбачыць 
касцёл Святой Марыі на пясках, з вялікім кляштарам, а за 
імі ўглыбіні была Троцкая брама. Тут сядзелі і бралі плату 
за ўваход гарадскія стражнікі, з імі лаяліся, а часам нават 
біліся тыя, хто прыязджаў у горад. Яна нават не выглядала 
як брама: з невялікімі вежамі, з памяшканнямі на некалькі 
вокнаў уверсе, але з моцнымі варотамі, набітымі цвікамі. 
Яна часам зачынялася на ланцуг, як і Зялёны мост. 

Каля Зялёнага моста рух і людскі тлум былі не меншы-
мі, чым у самім горадзе. Тут яўрэі ішлі на свае могілкі, тут 
у горад правозілі збожжа, сена, драўніну. За ўвоз бралася 
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плата, з-за яе часам усчыналіся спрэчкі. Адсюль з шумам 
ехала ў горад шляхта, яна звычайна не хацела плаціць, 
толькі палохаючы стражнікаў злосным выглядам і звонам 
шаблі. З гэтага боку быў большы напор людзей, а стары 
мост, які з аднаго боку і пасярод быў абсаджаны дрэвамі, 
ледзьве вытрымліваў наплыў тых, хто ішоў і ехаў па ім. На 
ноч мост перагароджвалі ланцугамі. Каля моста некаторыя 
перапраўляліся на лодках, каб не плаціць пошліну, на лод-
ках жа габрэі перавозілі на могілкі сваіх нябожчыкаў. 

Так выглядалі розныя часткі гэтага горада, у якім будзе 
адбывацца дзеянне большай часткі нашай аповесці. Мы 
ўжо звярталі ўвагу на тое, што нават сваім выглядам горад 
нібы даваў зразумець, што ў ім ідзе барацьба: тут стаялі по-
бач касцёл і царква, касцёл і мячэць, пабудовы дзяржаўныя 
і храмы, халупы і палацы. Габрэі перамешваліся тут з ліцві-
намі, ліцвіны з рускімі, шляхта з гараджанамі, хрысціяне з 
мусульманамі, татары з сялянамі, купцы з панамі і князямі. 
Як жа было ім тут усім ужыцца, як было не спрачацца? 

Мы не далі апісання некаторых частак горада не толь-
кі таму, што вернемся да іх у нашай аповесці далей, але 
і таму, што ў іх не было нічога асаблівага. Згадаем хіба 
што пра Антокальскае прадмесце, якое ляжала за замкам 
і было ў той час не дужа заселена і забудавана. З правага 
боку там выдзяляўся невялікі палац Вяршупскага і ага-
рожаны Звярынец, а з левага — некалькі невялікіх пала-
цаў Удалечыні віднеўся невялікі драўляны касцёл Святога 
Пятра, які толькі крыжам вылучаўся сярод іншых пабудоў, 
здаваўся хутчэй крамай, чым касцёлам. Ён стаяў на тым 
самым месцы, што і цяперашні, у цені высокіх старых ліп. 
За ім бялеў вялікі палац Пацаў, а далей — прыгожыя пала-
цы Сапегаў з агароджамі і купкай дробных дамкоў каля іх. 
У прадмесці было зусім ціха, спакойна. I наадварот, больш 
за ўсё крыку і тлуму было каля Троцкай брамы, Рудніцкіх 
варот і Зялёнага моста. Пры Вострым канцы на гасцінцы, 
які называўся Медніцкім, было зусім іншае жыццё. У 
гэтым месцы жылі пераважна рускія, іх лёгка было адроз-
ніць ад усіх іншых па адзенні; тут блукалі сонныя мніхі і 
чарняцы*, хадзілі купцы з Масквы і Цверы. Іх гасцініца, 
пра якую мы ўжо ўспаміналі, стаяла нібы на варце непа-
далёк ад двух прыгожых гмахаў — царквы і манастыра. 
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У самай гушчыні горада, у яго цесных завулках, панаваў 
яшчэ большы беспарадак, чым на вялікіх вуліцах. Там ужо 
амаль што нельга было не тое што прайсці, але нават пра-
ціснуцца каля куч гною і смецця, наваленых з двух бакоў у 
варотах кожнай камяніцы, трэба было асцерагаючыся хадзіць 
каля дамоў з балконамі, адтуль часта вылівалі брудную ваду 
і памыі. На такіх вулачках і жыла пераважная большасць га-
раджан — у старых мураваных дамах, у драўляных клетках, 
што туліліся часта пры шыкоўных палацах. Тут можна было 
ўбачыць жабракоў з брацтва міласэрнасці, валацуг, зброд-
нікаў, падшывальцаў, гультаёў, вельмі своеасабліва апрану-
тых, з розных мясцін, тут ашываліся абшарпаныя жанчыны, 
якія насміхаліся з прахожых, лаяліся з імі. Ноч тут бывала 
сведкай рабункаў і таемных забойстваў. Тут панавалі рас-
пуста і разбой, прычынай іх часта былі беднасць, нястача. 

На ўсіх вуліцах, побач з густа рассыпанымі крамамі, пад 
бокам у палацаў і касцёлаў, адчынялі свае дзверы пад шыль-
дамі шынкі і пастаялыя двары. Гх усюды было мноства, лёг-
ка было знайсці іх па тлуме каля дзвярэй, па вывешаных у 
акне мерах, па выстаўленых абаранках і белым хлебе. Каля 
варот больш багатых пастаялых двароў можна было ўба-
чыць вершнікаў, падарожных з конямі на повадзе, дробную 
шляхту. Панства рэдка калі спынялася нанач на пастаялых 
дварах, бо мела або свае палацы ў гарадах, або карысталася 
гасціннасцю сваіх даўжнікоў ці сяброў. Дробныя шынкі, 
з якіх на вуліцу даносіліся крыкі, сварка, тужлівы голас 
скрыпкі або пісклівы гук кобзы, спеў заезнага татарына, 
былі любімым месцам адпачынку самых нізкіх слаёў гра-
мадства. Большасць шынкоў трымалі габрэі. У іх прадавалі 
піва і гарэлку, рэдка дзе мёд. Адной з самых прыстойных 
лічылася гасцініца маскоўскіх паслоў, пры ёй быў вялікі 
шынок; калі паслоў не было, тут спыняліся і падарож-
ныя. Усе пастаялыя двары адрозніваліся адзін ад другога 
шыльдамі, імёнамі гаспадароў, малюнкамі на аканіцах. Яны 
былі рассыпаны па ўсім горадзе, і гэта было вельмі зручна 
для прыезджага люду. Самым распаўсюджаным знакам, які 
паказваў, што ў тым ці іншым месцы знаходзіцца карчма, 
шынок або пастаялы двор, была шыльда з галінкай зялё-
най сасны на даху ці над дзвярыма. На пастаялых дварах 
звычайна былі закусачныя, трымалі іх і асобныя гаспадары 
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на Скопавай вуліцы, у іншых месцах, лепшыя і горшыя, 
але заходзілі туды паесці хіба толькі жабракі, больш-менш 
заможная шляхта ў тыя часы паўсюднай гасціннасці заўсё-
ды знаходзіла стол, накрыты для яе амаль у кожным доме. 
Месцамі агульнага адпачынку былі таксама лазні, самыя 
прыстойныя з іх трымаў горад. У лазнях прадавалі і пачас-
тункі; тут жа была і цырульня, у яе акне блішчэлі медныя 
талеркі, сюды заходзілі пагаварыць, пабрыць галаву і бараду. 

Рамеснікі вывешвалі на сваіх майстэрнях не малюнкі, 
а прылады сваёй працы або вырабы: кравец — нож, ша-
вец — боты, сталяр — маленькую труну. Шыльды шынкоў 
трапляліся так часта, што часам не мінеш і двух дамоў, як 
натрапіш на малюнак зялёнай галінкі. Менш было вінных 
лавак, ды яны і служылі для больш заможных грамадзян. 

У прадмесцях, за гарадскімі сценамі, рэдка можна было 
сустрэць прыстойнага, багата апранутага гараджаніна, там 
жыла бедната ў напаўзакапаных у зямлю халупах, палову 
месца ў якіх займала скаціна, а ў другой курэў смурод-
ны дым. Адсюль ішлі абшарпаныя жанчыны, мужчыны ў 
чорным ці шэрым адзенні з сякерай або пілой на плячах. 
Адсюль малочніцы неслі ў горад сыр, масла, малако. Тут 
жылі бедныя гандляры. На вуліцах прадмесця блукала мно-
га скаціны — кароў, свіней. Пры хатах там і сям квітнелі 
сады, буялі рознай расліннасцю агароды — яны забяспеч-
валі жыхароў Вільні гароднінай. У прадмесцях Вільні і 
Трокаў жылі пераважна бедныя татары — яны таксама зай-
маліся агародніцтвам і жывёлагадоўляй для патрэб горада. 

Аднак даволі апісанняў, надышоў час пачаць нашу 
аповесць. 

Паздзел 2 

У КАМЯНІЦЫ ЖМУДСКАГА СТАРАСТЫ 

Вечар у адзін з апошніх дзён 1599 года. Снег ахінуў 
белым зімовым плашчом дахі касцёлаў і дамоў Вільні, за-
церусіў вуліцы, толькі там-сям на іх чарнелі незамёрзлыя 
лужыны. На ратушы адзванілі і адбілі час тушэння агнёў, 
слугі і начныя стражнікі збіраліся рабіць абход, але агні 
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яшчэ ззялі амаль ва ўсіх вокнах камяніц і палацаў, былі 
адчынены шынкі, і каля іх усё нешта крычала кампанія вы-
півох; на вуліцах было шматлюдна, у горадзе поўным ходам 
яшчэ віравала жыццё. Аднак крамы пад ратушай, мясныя 
лаўкі і магазіны былі ўжо даўно замкнутыя, разышліся з 
ратушнай плошчы рамеснікі і гандляры — гандаль скон-
чыўся. Просты люд бавіў час у шынках, паны — у палацах, 
у ціхіх дамах гараджане вольна гутарылі, змаўкалі толькі 
тады, калі чулі стук у вароты: можа, гэта стукае гарада-
вы — ён часта правяраў дамы гараджан ці прыводзіў на па-
стой пасланцоў, дзяржаўных служачых або паслоў. З мана-
стыроў даносіліся хоры вячэрніх малебнаў. I ўжо што хвіля, 
то болей радзелі шэрагі прахожых, аціхалі галасы, адзін за ад-
ным замыкаліся шынкі, закусачныя, лазні, гасла святло, рух 
спыняўся, горад заплюшчваў свае бліскучыя вочы і засынаў. 

У гарадскіх брамах нацягвалі ланцугі, зачынялі вяліз-
ныя вароты, выходзіла начная варта. Вартаўнікі з алебар-
дамі абыходзілі вуліцы, спяваючы сваю адвечную, добра 
знаёмую песеньку: 

Гараджане-васпане, 
Сем гадзін наступае, 
Бойся агню і злодзея! 

I сапраўды, пачынаўся самы час злодзеяў, — ужо вы-
біраліся з падазроных шынкоў каля зладзейскага рынку 
спрытныя прайдзісветы з акаванымі жалезам дубінкамі, 
кіямі з насечкамі і пільнавалі ў завулках каля брудных да-
моў запозненых прахожых. 

Снег перастаў церусіць, і на неба выплыў месяц. Таму 
на вуліцах, нягледзячы на позні час, яшчэ было не цёмна. 

На Замкавай вуліцы ўзвышаўся цёмны палац Хадкевічаў, 
толькі ў адным акенцы свяцілася жоўтым агнём свечка — 
яе святло прабівалася праз апраўленыя ў свінец шкляныя 
шыбкі на вуліцу; вароты палаца, як і ва ўсіх багатых дамах, 
былі ўжо даўно замкнутыя на вісячыя замкі і акутыя жале-
зам засаўкі. Ішла восьмая гадзіна, калі на вуліцы пачуўся 
тупат конскіх капытоў і ў вароты пастукалі. Вароты былі 
зачыненыя, прарэзаная ў тоўстай сцяне фортка — такса-
ма. Некалькі вершнікаў у плашчах стаялі каля варот, адзін 
з іх злез з каня і настойліва стукаў у вароты, крычучы: 
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— Ёсць тут хто? Гэй! Адчыняй! Вартаўнік! Памёр, ці 
што? Гэй! Адгукніцеся хоць хто-небудзь! Чуеце? 

З вокнаў дома насупраць высунулася некалькі галоў і 
знікла, а ў палацы ўсё маўчала, ніхто не азваўся. 

— Ці то ўсе заснулі, ці п'юць у шынку. Хоць ты сам 
адчыняй, — сказаў другі вершнік. — Бадай, варта абысці 
палац і пагрукаць у другія вароты, можа, з таго боку хто-
небудзь яшчэ не спіць. Канчайце стукаць! 

Сказана — зроблена. Вершнікі паехалі да старой царк-
вы Багародзіцы, завярнулі ўправа на невялічкую плошчу 
і падаліся ўздоўж сцяны па правым баку цеснай вулачкі, 
заязджаючы з другога боку палаца. Тут яны і ўбачылі свят-
ло ў акне, а той самы незнаёмец, што стукаўся ў вароты з 
таго боку, заняўся гэтым і тут. У асветленым акне з'явіўся 
цень чалавека, ён глядзеў на вуліцу, пачуўся голас: 

— Хто там? 
— Хто, хто! Ужо з гадзіну дастукацца не можам! Свае. 

Пан Барберы і слугі ягамосця, прыбылі па яго загаду. 
Цень знік з акна, за сцяной пачуўся шум, які пада-

ваў добрую надзею, пасля гэтага была адсунута засаўка, 
адамкнуты замкі, праз шчыліны ў варотах паказалася свят-
ло, а самі вароты цяжка зарыпелі на завесах. Госці заехалі 
на дварышча, вароты за імі зноў зачыніліся. 

Жмудскі стараста Ян Караль — гаспадар палаца якраз 
адсутнічаў, таму ў доме і было так ціха. Па яго загаду пры-
ехаў Барберы, або Гійаме Барб'е, француз, інжынер, апаля-
чаны іншаземец. З ім было больш дзесятка прыдворных ста-
расты і некалькі маладых шляхціцаў, якія таксама адносіліся 
да двара Хадкевічаў, былі даўнімі сябрамі іх сям'і. Па тым, 
як ціха іх прынялі, можна было вызначыць, што ў палацы 
гасцюе нехта знакаміты, хаця сам Ян Караль быў у ад'ездзе. 
Вершнікі злезлі з коней, аддалі іх гайдукам і канюшым, 
загадалі зняць паклажу і пайшлі за домакіраўніком, які спус-
ціўся да іх са звязкай ключоў, а цяпер па высокай лесвіцы 
праводзіў іх наверх у вызначаныя ім для начлегу пакоі. 

Уперадзе ішоў са свечкай у ліхтары малады хлопец-
слуга, за ім цяжка ступаў домакіраўнік, а за ім паднімаліся 
ўгору пан Барберы і іншыя прыдворныя. 

— Дзе мой пакой? — нецярпліва спытаў з акцэнтам 
стомлены дарогай француз. — Так высока? 
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Домакіраўнік павярнуўся да яго, паднёс руку да абшы-
тай лісінай шкурай шапкі і адказаў: 

— Больш нічога няма, усе пакоі занятыя або падрых-
таваныя для тых, хто павінен прыехаць, для сяброў пана 
старасты, а некаторыя занятыя складзенай там зброяй і 
амуніцыяй, толькі вось гэтыя і засталіся для вашай мосці. 
Я думаю, што вам спадабаецца — адтуль зверху відаць 
увесь палац. 

Урэшце яны падышлі да дзвярэй, што вялі ў пакоі, 
і сталі на галерэі, якая акружала пяціканцовы выступ у 
левым крыле палаца. Выступ гэты выглядаў як невялічкая 
вежа ці ліхтар. Домакіраўнік пачаў падбіраць ключ да зам-
ка і ўрэшце адчыніў дубовыя, акутыя жалезам дзверы, 
потым прапусціў уперад хлопца са свечкай. 

Падарожныя ўціснуліся ў першы пакой, за ім былі бач-
ны другі і трэці — такія ж самыя цесныя і пустыя. Голыя 
белыя сцены, пры сценах дубовыя лавы, пасярод — сталы, 
адна печ на ўсе тры пакоі, вялікі камін з высокім верхам, 
вокны з апраўленымі ў свінец шыбамі — вось і ўсё, што 
яны там убачылі. Падлога была цагляная. З даўно неапаль-
ваных, нежылых пакояў цягнула холадам. 

— Ты, відаць, хочаш памарозіць нас, пан Бурчак, Богам 
клянуся! — усклікнуў француз. — Я тут не тое што ночы, 
гадзіны не вытрываю, пайду начаваць на пастаялы двор! 

— Я ж казаў вам, што іншага жытла няма ва ўсім па-
лацы, — апраўдваўся пан Бурчак, збіраючыся выходзіць. 

— Але ж, можа, ёсць тут дзе-небудзь хоць адзін цёплы 
пакой, дзе можна было б адагрэцца? — спытаў Барберы. 

— Пойдзем, хіба ў мяне сагрэецеся, — прапанаў пан 
Бурчак, — а я тым часам загадаю тут зацепліць і перанесці 
вашы рэчы, ім холад не зашкодзіць. 

— Пойдзем, пане, і з вялікай ахвотай, — узрадаваўся 
маладзейшы, — бо мы зусім змерзлі, ды яшчэ галодныя, 
а тут і падсілкавацца няма чым, хіба што з голаду пачаць 
грызці сталы і лавы. 

— Не! Не! Хадзем са мной, вашамосці! 
— Відаць, мне ніколі не выспацца, — мармытаў, спус-

каючыся ўніз па прыступках, пан Бурчак, — ніколі не 
ўдаецца выспацца за гэтым праклятым абавязкам, ад яго 
ніякага спакою няма. Ці табе дзень, ці ноч, адно бегай з 
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ключамі ад варот да варот, ад пакоя да пакоя. Таму дроў, 
таму ежы, таму лаўку, таму стол. Так пад старасць і галаву 
скруціць можна. 

— А ўсё ж нездарма пан стараста выбраў вас, — заўва-
жыў нехта з маладзейшых, — бо вы спраўляецеся з гэтым 
абавязкам лепей за ўсіх, хоць ён і цяжкі, і нудны. А за 
нашым гаспадаром служба не прападзе. 

— Панская ласка на пярэстым кані ездзіць, — усміх-
нуўся Бурчак, спускаючыся па прыступках. За ім, спаты-
каючыся ў цемры, караскаліся прыдворныя. — Ужо валасы 
ссівелі, а я ўсё яшчэ нашу ключы і працую прыбрамнікам. 
Хіба што ў стрыя пана старасты і маю ласку, а тут кім быў, 
тым і застаўся. Што за жыццё, васпане, што гэта за жыццё... 

— Што зробіш, — азваўся хтосьці, — у кожнага свой 
чарвяк, які яго точыць. 

— Не так ужо і ў кожнага, — прамармытаў Бурчак, 
ведучы падарожных далей. — А хіба вы, панове, як і пан 
стараста, самі сабе тых чарвякоў не заводзіце? Вось і за-
раз. Чуў я, што справа ідзе да вайны! 

— Бадай што, да вайны, — пацвердзіў Барберы. 
— Ну вось! А навошта яна нам? 
— А навошта нам пра гэта думаць, пане Бурчак? 
Праваднік змоўк. Тым часам яны зноў выйшлі на два-

рышча, і ён па сцежцы павёў іх да другой галерэі, а па ёй 
да свайго пакоя, у якім мы бачылі святло праз акно з вулі-
цы. Тут нашы падарожныя, адчуўшы цяпло, пачалі распра-
нацца. Пакой пана Бурчака знаходзіўся недалёка ад варот 
на вуліцы Савіч, вялікі, з вокнамі ў розныя бакі, гасцям 
ён падаўся досыць прасторным, хоць і скляпеністым, не-
высокім. Адно акно выходзіла на вуліцу, другое, бакавое, 
на суседні падворак. Было яно, праўда, меншае і закра-
таванае, а ўсё ж заўжды глядзела на суседні дом. Сусед, 
аднак, маўчаў, можа, і таму, што яно выходзіла з палаца 
Хадкевічаў. У куце стаяў ложак пана Бурчака, дакладней, 
тапчан, накрыты выцертай мядзведжай шкурай, над ім 
вісела распяцце, абвітае пасвенчанымі галінкамі, жоўтая 
грамнічная свечка, перавязаная стужкай, абразок святога, 
галінка вербніцы і шабля на невялікім дыване, прыбітым 
цвікамі. Пры сценах стаялі простыя лаўкі, пасярод — такі 
самы просты дубовы стол, на ім некалькі пустых жбанкоў 
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і кубкаў. На століку гарэла ў вялікім латунным ліхтары 
жоўтая васковая свечка, у каміне дагараў чырвоны агонь. 

Падарожныя нарэшце адагрэліся. Пан Барберы, ён жа 
Гійаме Барб'е, або, як прасцей яго тут называлі — Віль-
гельм, іх начальнік, быў высокі худы мужчына, бледны, 
з твару жаўтаваты, вочы, бровы і валасы цёмныя. Доўгія 
валасы, прыгожыя вусы і вострая бародка на белым жабо, 
скамечаным і брудным пасля дарогі, суконны кафтан, ску-
раныя штаны, боты з доўгімі шпорамі, капялюш з пёрамі, 
ласіныя пальчаткі, доўгія, ледзь не па самы локаць, — увесь 
яго выгляд і рыштунак, хоць і не польскага ладу, гаварылі 
аб тым, што ён чалавек мужны, бесшабашны ваяка, які да 
ўсяго адносіцца весела, з усяго смяецца, любіць вінцо, заля-
цанкі, росказні, не баіцца небяспекі і не надта паважае чул-
лівых людзей, якія ахвотна выварочваюць душу наросхрыст. 
Скінуўшы плашч, ён падышоў да каміна і, паціраючы рукі, 
грэўся каля вуголля, а ногі засунуў ледзь не ў самы жар. 

Абодва ягоныя таварышы былі палякі, маладыя, пры-
гожыя з твару, апранутыя ў кунтушы і жупаны, пры пала-
шах, у абодвух былі паголеныя галовы, доўгія вусы. Хаця 
з першага позірку ў іх тварах заўважалася нешта падобнае, 
аднак, калі прыгледзіцца, нельга было не адзначыць, што 
выраз іх быў розны. У малодшага быў высокі лоб, блакіт-
ныя вочы, рымскі нос, амаль белыя вусы, чуб, пагляд сме-
лы, насмешлівы. У другога ж лоб быў нізкі, упалыя шэрыя 
вочы, нос непрыгожы, шырокі рот, тоўстыя вусны, адзенне 
вісела на ім, як на калку. Першага называлі пан Сумінскі, 
другога — пан Брожак. Яны абодва былі прыдворнымі 
пана старасты і памочнікамі пана Барб'е. 

— Дык, можа, у вас знойдзецца і што-кольвечы пе-
ракусіць і выпіць? — спытаў Барберы ў Бурчака, які ўсё 
нешта незадаволена мармытаў. 

— Такой парой? Усе ж спяць! Адкуль я магу што 
ўзяць, вашамосці? 

— Вы ж не захочаце, каб я паскардзіўся пану старасту, 
што вы марылі мяне голадам? — настойваў Барб'е. 

— Ад мяне гэта не залежыць, — адказаў Бурчак і зама-
хаў рукамі, — а паскардзіцца вы можаце маршалку двара, 
які бачыць ужо дзесяты сон, яго ніхто не дабудзіцца, і 
прачнецца ён раніцой, калі сам захоча есці. 
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— Але ж пан дасць нам што-небудзь хоць на адзін 
зуб? — ласкава спытаў Сумінскі. — Напэўна ж, у вас ёсць 
нейкія прыпасы ў шафе? 

— Я і не кажу, што не маю і што не дам, — адказаў 
Бурчак, — але калі ўжо дам, то не па абавязку перад ваша-
мосцямі, а proprio motu — са сваёй ласкі і добрай волі. 

— У кожнага з нас толькі адзін рот і адзін шлунак, — 
смеючыся, прамовіў Сумінскі, — і нам без розніцы, як яны 
напоўняцца: па абавязку ці з ласкі. 

— Але ж цяпер пост, панове. 
— А што вашамосць трымае ў сваёй шафе? — спытаў 

Барберы, падкладаючы ў агонь паленні. 
— Што? Ну, трохі смажанай на алеі рыбкі, крыху грэ-

нак з часнаком, збаночак піўка. 
— Што зробіш, хопіць і гэтага! — згадзіліся падарож-

ныя. — Дайце нам з вашае ласкі тое, што ёсць. 
Яны селі за стол, а Бурчак з ключамі пайшоў да шафы, 

адамкнуў яе, потым расставіў на стале медныя міскі і рас-
клаў па іх ежу. 

Як бы мала яе ні было, елі са смакам, бо ўсе былі га-
лодныя; пан Бурчак ужо збіраўся паставіць ім піва, калі ў 
вароты зноў пастукалі, а з вуліцы пачуўся нечы голас: 

— Гэй! Ёсць там хто? Гэй! Адчыніце! Адчыняйце, я 
вам кажу! 

— Ну вось, зноў, — незадаволена прамовіў Бурчак і 
падбег да акна. — Ці то насланнё якое, ці то Радзівілы 
збіраюцца браць нас прыступам. Хто гэта зноў? — Ён 
глянуў і тут жа, ні слова не кажучы, збег па лесвіцы, і 
падарожныя зноў пачулі скрып завесаў і тупат коней на 
брукаваным дварышчы. 

— Хто б гэта мог быць? — зацікавіўся Барберы. 
— Спытаем, калі вернецца пан Бурчак. 
Пры гэтых словах адчыніліся дзверы пакоя, і ўвайшоў 

высокі мужчына са шпагай на баку, проста апрануты. На 
ім быў раменны пояс, шыты срэбрам, цёмны плашч, за-
цярушаны снегам. Ягоныя боты былі ўсе ў гразі. 

— У мяне ўжо няма ніводнага вольнага пакоя, — звяр-
нуўся да яго Бурчак, — дык, можа, вашамосць згадзіцца 
пераначаваць з панам Барберы? 

— Мне ўсё роўна, дзе начаваць, — з акцэнтам сказаў 
новы госць, — я прывык спаць дзе прыйдзецца! 
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Усе, хто сядзеў за сталом, пачалі прыглядацца да яго, а 
пан Барберы ўстаў і падышоў да госця. 

— Вітаю, пане Станіславе! Што здарылася? Так хутка 
вярнуўся? 

— А, гэта вы, пан Барб'е! Рады вас бачыць. Вярнуўся, 
але не так хутка. 

— А што прывяло цябе сюды? 
— Што? Загад пана старасты, які мяне раней адправіў, 

а зараз паклікаў назад дзеля нейкай патрэбы. 
— А! — усклікнуў Барберы. — Я ўсё зразумеў. Ты тут 

дзеля таго, што і мы. А куды ты ездзіў? 
— Ды я ўжо быў выбраўся за мяжу, каб агледзець 

лепшыя крэпасці і замкі, як нечакана ўжо недалёка ад аўс-
трыйскай Вены атрымаў ліст ад пана старасты. У ім ён за-
гадваў мне вярнуцца і абяцаў, што зноў адпусціць мяне, як 
толькі міне патрэба, дзеля якой ён мяне выклікае. I яшчэ 
загадваў спяшацца. Ну, дык я і спяшаўся, можна сказаць, 
без сну і адпачынку. 

— Відаць, мы тут усе сабраліся дзеля аднаго, — пра-
мовіў Барб'е. — Так яно і ёсць! 

— А ў чым справа, пан Вільгельм? 
— Хіба ты не ведаеш? 
— Нічагусенькі не ведаю! Якая-небудзь вайна? Далёкі 

паход? Вораг напаў? 
— Самае дзівоснае, што толькі можа быць. Але не 

той час і месца, каб цяпер гаварыць пра гэта. Пакуль што 
сядай і еш. 

Запрошаны без цырымоній сеў да стала. 
Падарожныя моўчкі елі, Бурчак тым часам хадзіў, мар-

мычучы, па пакоі, быццам парадкуючы нешта. Калі сціх 
бразгат нажоў і місак, першы загаварыў пан Станіслаў, 
звяртаючыся да Барберы: 

— Я паміраю ад цікавасці, дык скажыце мне, калі 
ласка, дзеля чаго мяне выклікалі? Па ўсім відаць, што ча-
каецца нешта важнае. 

— Важнае, аж занадта, — адказаў француз, — ды калі 
пачынаць гаварыць пра гэта, то можна і да світання не 
скончыць, а ўжо ноч. Але ж ты чалавек разумны, дык, 
можа, і па дарозе нешта ўляцела ў вуха. Няўжо зусім ні-
чога не чуў? 
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— Як вам сказаць, і чуў, і не чуў, — жвава адгукнуў-
ся Станіслаў. — Вашай мосці вядома, што пан старас-
та — мой ласкавы апякун, ён хоча вывесці мяне ў людзі, 
таму за свой кошт адправіў мяне за мяжу, каб я пры інша-
земных дварах павучыўся ваеннай справе, пабачыў свет. 
Я і паехаў, але неспадзявана атрымаў пасланне, загад па-
спяшаць назад, адкласці падарожжа на потым, бо я цяпер 
болын патрэбны дома. Я з вялікім шкадаваннем згарнуў 
клункі і павярнуў назад, заспяшаўся сюды. У сваім лісце 
пан стараста загадаў мне вяртацца як найхутчэй, і я так 
гнаў каня, што па шляху не меў часу некага распытаць, 
таму нічога і не ўведаў. Але па ўсім бачу, што, мабыць, 
ладзіцца другі інфляндскі* паход. 

— Які там, да чорта, інфляндскі! — абарваў яго Бар-
беры. — Многа горш, дзіўней — не інакш як грамадзян-
ская вайна! 

— Ды ну? А з кім? З іншаверцамі? 
— З іншаверцамі! Яшчэ толкам нічога не вядома, але 

кажу табе, што грамадзянская вайна, — запэўніў Барбе-
ры. — Пачакай, я ўсё табе раскажу, што ведаю сам, бо бачу, 
што ты, пане, як кажуць, ні сном ні духам пра тое, што ў 
нас дзеецца, не ведаеш. Ты ж перад падарожжам быў тут? 

— Пакуль я тут быў, мяне чужыя справы не цікавілі, — 
адказаў Станіслаў. — Нечаму дзівіцца: праціраў штаны на 
езуіцкіх лавах, вывучаў метафізіку, рыторыку і філасофію, 
акрамя таго, туляўся па лагерах; як толькі дзе страляюць, 
там і я порах нюхаю, а што там людзі гаварылі, я ўсё пра-
пускаў міма вушэй. 

— Тады мне трэба табе, пане, усё ab owo — з самага 
пачатку — талкаваць, цэлую казань казаць, — паківаўшы 
галавой, прамовіў Барберы. — Але бачу, што ў пана Бурча-
ка зліпаюцца вочы, пара і нам ісці ў свой пакой. 

Пан Брожак адарваўся ад збанка, з якога спрабаваў зда-
быць апошнія кроплі піва, і пайшоў. Бурчак пазбіраў міскі, 
кубкі і збан, саставіў іх зноў у шафе, потым узяў ружанец 
і сабраўся маліцца. 

— Вы вельмі выразна паказваеце нам, што мы тут ужо 
затрымаліся, — заўважыў Барберы. 

— Дык жа даўно пара спаць, — адказаў стары. 
Тут увайшоў Брожак, замахаў рукамі. 
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— Не ўздумайце туды ісці, — спяшаўся папярэдзіць 
ён. — Печ так напалілі, што па пакоях пайшоў жудасны 
чад, якога не вытрымае і конь, не тое што чалавек. Усе 
слугі павыскоквалі на лесвіцу. 

— Што ж нам рабіць? Дзе мы будзем спаць? — усклік-
нуў Барб'е. 

— А дзе сабе хочаце! — адрэзаў Бурчак. 
— Дык, можа, мы тут застанемся? — зноў спытаў 

француз. 
Бурчак нічога не адказаў. 
— Каб у нас быў хоць бы яшчэ адзін збан або пляшка 

віна, то мы б яшчэ неяк час прабавілі, — сказаў Барбе-
ры, — але ж ноч такая позняя ды такая доўгая! 

— Хай вашамосць папросіць пана Бурчака адчыніць 
вароты, — нахіліўшыся, прашаптаў Брожак на вуха фран-
цузу. — Я ведаю, дзе тут недалёка прадаецца піва, і схаджу 
са збанком. 

— Але ж усе шынкі і корчмы даўно пазачыняліся. 
— Нічога, мне адчыняць, я тут усюды свой. Ды там, 

напэўна, не спяць яшчэ. Хаця на ратушы празванілі гасіць 
агні, яны ўсё роўна паляць яго, — запэўніў Брожак. 

— Каб хаця хто-небудзь не абакраў, такой парой, на-
пэўна, швэндаецца нямала злодзеяў. 

— О! Не бойцеся, вашамосць, а лепей папрасіце пана 
Бурчака адчыніць вароты і запрасіце яго на віно. Хай толь-
кі адчыніць, я абавязкова знайду віна. 

— Ведаеце што, пане Бурчак, — ужо ўголас прамовіў 
Барб'е, — здаецца мне, што нам нідзе не ўдасца заснуць, а 
трэба ж неяк скаратаць ноч. Дазвольце пану Брожаку сха-
дзіць прынесці нам збан віна. Толькі дайце яму ключ ад варот. 

— Што? Што? Ён прынясе віна? — спытаў стары. 
— Прынясе, — запэўніў яго Барб'е. 
— Дзе ён яго возьме такой парой? 
— Паверце мне, вашамосць, — пераконваў Брожак, — я 

вам прынясу самага лепшага, ад Мальхера, з-пад шыльды. 
— У Мальхера ўжо зачынена. 
— Мне адчыняць, толькі вы ключ дайце. 
Стары пакорпаўся на століку і выбраў адзін ключ, ад-

вязаў яго ад раменьчыка. 
— Ідзіце, вашамосць, — сказаў ён, — да варот ад Зам-

кавай вуліцы, там злева ёсць дзверцы, каля варот, якраз на-
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супраць крамы Мальхера, вам застанецца толькі перайсці 
вуліцу, і вы на яе парозе. Але, я прашу вас, замыкайце за 
сабой, бо нехта залезе, тады будзе мне бяды. 

— Будзьце пэўнымі, вашамосць, — адказаў Брожак. — 
Дайце мне грошай, пане пэлкоўнік, — звярнуўся ён да 
Барб'е, — а вы, пане Бурчак, пазычце збан. 

Сказаўшы гэта, ён заткнуў адно і другое крысо за пояс, 
насунуў па самыя вушы шапку, кіўнуў галавой Сумінскаму 
і зачыніў за сабой дзверы. 

Паздзел 3 

ЗБАН ВІНА 

— Даўно я не бачыў віленскіх вуліц ноччу, — сказаў 
сам сабе пан Брожак, спускаючыся па лесвіцы на двары-
шча, — але і ўбачу нямнога, калі толькі перайду праз вулі-
цу да дома, дзе жыве Мальхер! I то добра. 

Апынуўшыся на дварышчы, ён прабраўся да варот 
з боку Вялікай (Замкавай) вуліцы, папацёмку намацаў 
дзверцы, адкрыў унутраную папярэчную засаўку і паспра-
баваў адкрыць замок ключом. Калі гэта яму ўдалося, ён 
праціснуўся на вуліцу, замкнуў за сабой дзверы, праверыў, 
ці замкнуліся, і зірнуў на вокны Мальхера, якія сапраўды 
аказаліся якраз насупраць. 

— Што за халера! У яго цёмна! — здзівіўся Брожак, 
не ўбачыўшы святла. — Хіба ён адвучыў п'янтосаў заседж-
вацца ў яго? Ды не! Гэта яны, напэўна, хаваюцца, сядзяць 
з другога боку. 

Падумаўшы так, ён падбег да варот камяніцы, прытуліў 
да яе вуха, потым стукнуў нагой адзін раз, другі, трэці. 

— Гэй! Гэй! Ёсць там хто? Адчыніце! 
Але ніхто не азваўся. 
"Хай я месяц пасціцца буду, але ўсё роўна дабуджу-

ся", — падумаў ён і зноў пачаў стукацца. I зноў без толку. 
— Тут нешта не так! — сказаў ён праз хвіліну. — Але 

што ж здарылася? Паспрабую яшчэ. 
Тут каля яго нешта зашамацела. Пан Брожак, які ад 

нечаканасці ледзь не ўціснуўся ў браму, павярнуўся. 
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Ззаду стаялі два мужчыны, глядзелі на яго і шапталіся. 
Брожак убачыў іх і, нядоўга думаючы, запытаў: 
— Панове ягамосці! Ці не маглі б вы сказаць мне, што 

гэта здарылася з Мальхерам, што яго нельга дабудзіцца? 
Ягамосці нічога не адказалі, толькі зноў зашапталіся. 
Пан Брожак падумаў, ці не хочуць яго абакрасці, таму 

парашыў за лепшае не грукаць болей у вароты, каб на 
яго не напалі ззаду. Ён адышоўся ад іх і пабрыў далей, 
раз-пораз азіраючыся. Тыя двое, якіх ён убачыў, таксама 
павольна пайшлі за ім. Гэта насцярожыла хлопца, але ён 
не разгубіўся і адважна падаўся па вуліцы ў бок ратушы. 
Там ён спадзяваўся лягчэй дастукацца і пад якой-небудзь 
шыльдай усё ж купіць віна. 

Вуліцы ўжо апусцелі, церусіў снег, недзе ўдалечыні пе-
раклікаліся начныя вартаўнікі, здалёку даляталі ціхія гукі 
касцельных званоў. Навокал — нікога, ні ў адным акне 
няма святла. 

"Відаць, ужо болын позна, чым мне здавалася, — па-
думаў Брожак, — але я не такі, каб вяртацца з пустымі 
рукамі". 

Ён рашуча павярнуў направа да Пятніцкай царквы, 
глянуў угору на дом з ганкам, які выходзіў фасадам на ры-
нак, убачыў на шыльдзе сасновую галінку, прыпарушаную 
снегам, і заспяшаўся да варот. I тут пачуў нарэшце гучныя 
гукі п'янай бяседы, дужа знаёмыя яму гукі, стук кубкаў, 
звон шклянак. 

— Нарэшце! — узрадаваўся ён. — Дастану віна тут 
або нідзе! 

I ён пастукаў у вароты раз, другі і закрычаў: 
— Добрыя людзі, прашу вас, адчыніце! 
Толькі ён змоўк, як зноў убачыў тых двух, што ішлі за 

ім, яны стаялі блізка і нібыта цікавалі за ім. 
— I вы, ягамосці, хочаце трапіць на пастаялы двор? — 

спытаў ён, злёгку пакланіўшыся. 
Адзін з іх азваўся: 
— I мы? А вы, васпан, дзеля чаго тут? 
— Хачу расстарацца вінца, — прызнаўся Брожак. 
— Вы не дастукаецеся, — сказаў другі, наблізіўшы-

ся. — Хіба што мы паможам. 
— Ды я і сам дам рады, — запэўніў яго Брожак. 
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— О не! — запярэчыў першы незнаёмец. — Хоць сабе 
да самага ранку стукайцеся, ніхто вам не адчыніць. Але 
пачакайце крыху, я вам дапамагу. 

Сказаўшы так, ён мінуў вароты, падышоў да камяніцы, 
праз шчыліны якой прабівалася святло, прасунуў руку ў 
выразанае пасярод сэрца і тройчы пастукаў у шыбіну. 

— Хто там? — спытаў голас знутры. 
— Свой, з кардыналіі*, адчыніце з вуліцы. 
— Зараз. 
Пачуліся крокі, стук, бразгат ключоў, нарэшце адсуну-

лася засаўка, адчыніліся дзверцы. Першы зайшоў Брожак, 
услед за ім прасунуліся і яго новыя сябры. 

— Хай вам Бог заплаціць за гэту паслугу, бачу, што я 
дарэмна аббегаў бы ўвесь горад і толькі біўся б ілбом у 
вароты, — дзякаваў незнаёмцам Брожак. 

— Няма за што, — коратка адказаў адзін з іх. 
Злева ад варот у тоўстай сцяне адчыніліся дзверкі, з 

іх выбухнула святло і цёплае паветра, запахла ежай. Пан 
Брожак увайшоў у доўгі і вузкі скляпеністы пакой, уздоўж 
якога стаяў стол, памаляваны ў чырвоны колер, абстаўлены 
лавамі і засланы тоўстым абрусам у плямах. Пасярод стала 
стаялі цяжкія латунныя ліхтары з запаленымі свечкамі. 
На абрусе валяліся абгрызеныя косткі, хлебныя крошкі, 
розныя недаедкі, стаялі пустыя медныя міскі, паліваныя 
збанкі і медныя і шкляныя кубкі. За сталом сядзелі толькі 
два мужчыны, дужа п'яныя, яны нахіляліся праз стол адзін 
да аднаго, стукаліся кубкамі і крычалі: 

— За здароўе вашэці! За здароўе вашай жонкі пані 
Кацярыны і вашай цудоўнай дзяўчыны Настассі, усяго 
вашага роду! Прыспарай, Божа! 

Гараджане былі ў дужа добрым гуморы. 
Каля акна, што выходзіла на вуліцу, спаў, узлёгшы на 

стол, яшчэ адзін п'яніца, на ягонай галаве была нізка на-
сунута шапка, і толькі з-пад рукі, на якую ён абапіраўся, 
былі бачны доўгія канапляна-шафраністыя вусы. Гаспадар, 
што адчыняў дзверы, выглядаў чалавекам дужым, румяным, 
невысокім, у сініх панчохах з воўны, у начным каўпаку 
на лысай галаве, у расхрыстаным суконным кафтане, з 
чырвоным тварам і пурпурным носам. У пакоі была яшчэ 
адна асоба: дзяўчына, надта ж брудная, худая і непрыгожая, 
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нейкая зжаўцелая, у лахманах, заспаная. Валюхаючы з кута 
ў кут, яна збірала са стала міскі, кубкі, талеркі, лыжкі і, 
мармычучы нешта, пазяхаючы, выносіла іх у суседні пакой. 

Тыя двое, да якіх толькі цяпер, пры святле, прыгле-
дзеўся Брожак, былі маладыя хлопцы — упэўненыя ў сабе, 
добра апранутыя, яны зусім не былі падобныя на начных 
валацуг, якімі яны напачатку здаліся яму. Брожак, схамя-
нуўшыся, пачціва і ветліва схіліў перад імі галаву і сказаў: 

— Ды тут, мусіць, толькі харчэўня, можа, у іх я і не 
разжывуся віном. 

— Не разжыцца віном! — адгукнуўся гаспадар, які 
падышоў з ключамі. — Не разжыцца віном! Нішто сабе! 
Хіба ж вашамосць не ведае новай харчэўні пана Супейкі, 
гараджаніна і купца горада Вільні? Разжывецеся, ваша-
мосць, нават найлепшага — Канара! А ў што пану наліць? 

— Вось у гэты збан. 
Пан Брожак працягнуў яму двухгарнцовы* збан, гаспа-

дар кіўнуў галавой і сказаў: 
— Ідзіце за мной, вашамосць. А ці ёсць у вас чым 

заплаціць? 
Брожак растуліў далонь і паказаў вышмараваны талер. 
— Прашу за мной, — дадаў гаспадар, забраў ліхтар 

ад п'яных і шуснуў у глыб пакоя да дзвярэй, што вялі ў 
каморку. 

Пан Брожак пайшоў услед за ім, а два "ягамосці" за-
сталіся. 

Гаспадар прывёў яго спярша ў цёмную каморку, тут 
панаваў страшэнны вэрхал, што можна было заўважыць 
нават пры водбліску свечкі, якая дагарала каля сцяны. У 
беспарадку грамаздзіліся карыты, кацялкі, пустыя бочкі, 
вялікія бутлі, міскі, віселі абрусы, валяліся мётлы, а на 
кучы бялізны і рознага іншага дабра ўладкавалася тая са-
мая дзяўчына-служка, яна ўжо моцна спала, закрыўшы твар 
фартухом. З каморкі яны з гаспадаром выйшлі ў сенцы. 

— З дазволу вашай мосці, — сказаў пан Супейка, — я 
схаджу па ключы ад склепа. 

— Але ж вы там, вашамосць, дзеля ўсяго святога, не 
забаўцеся і не пакіньце мяне ўпацёмку. 

— Я пакіну вашай мосці свечку, — адказаў гаспадар і 
заспяшаўся да напаўшкляных дзвярэй злева, праз іх можна 
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было ўбачыць пры святле лампады, запаленай перад абра-
зом Прасвятой Дзевы, чысты пакой, дзе за занавескай у 
кветкі было раскідана і развешана рознае жаночае начынне. 

Гаспадар адчыніў дзверы, пачулася невыразнае мармы-
танне, бразгат ключоў, потым пан Супейка выйшаў. На ім 
ужо быў зялёны кубрак. Ён узяў з рук пана Брожака ліхтар 
і павёў яго па калідоры ўглыб, да дзвярэй склепа. 

Пакуль пан Брожак чакае віна, мы вернемся ў першы 
пакой, дзе засталіся два незнаёмцы. 

Гэта былі, як мы ўжо ўпаміналі, маладыя хлопцы, добра 
апранутыя, наколькі можна было меркаваць па іх абліччах 
і абыходжанні — прыдворныя нейкага пана, дваране, адзе-
тыя на адзін манер у цёмнае, захутаныя ў багатыя плашчы. 
Яны знялі шапкі і прыселі на лаўкі каля акон ад вулі-
цы, насупраць гараджаніна, які спаў, разлёгшыся на стале. 

— Ну, што скажаш? — спытаў адзін з іх. — Паспрабу-
ем што-небудзь зрабіць? 

— Небяспечная рэч, — адказаў другі. — Пра гэта трэба 
было падумаць загадзя. 

— Але пакуль мы будзем думаць, хлопец уцячэ. Ну, 
дык што? 

— У яго ёсць ключ ад дзверцаў, — прамовіў другі, — а 
нам бы ён вельмі прынагадзіўся. Ваяводзіч добра заплаціў 
бы нам, калі б мы займелі такі лёгкі доступ у палац Хад-
кевіча ды яшчэ і сувязь са служанкамі маладой князёўны. 
Яна і хацела б нам дапамагчы, але не можа, бо яе пільна 
вартуюць. 

— Але як мы вывудзім у яго той ключ? — спытаў 
другі. 

— Вядома, ні ў якім разе нельга яго адбіраць, але ці 
не пашукаць якога спосабу абдурыць гэтага сысунка? 

— Што ж прыдумаць? 
— Мне здаецца, лепш за ўсё добра напаіць яго, — раз-

важаў першы, — ключ выкрасці і адціснуць копію з яго. Я 
чуў, што якраз так падрабляюць ключы зладзеі. 

— Як бы нам гэта не выйшла бокам, — занепакоіўся 
другі, — тут пахне шыбеніцай! 

— А хто пра тое ўведае? Да таго ж хіба мы робім гэта 
дзеля нечага благога? 

— А я думаю, што красці ключ няма сэнсу, яны ж 
гэтак, як і ўсюды, знутры зачыняюць дзверы на засаўку. 
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Вось каб знайшоўся хто-небудзь ды адчыніў бы нам засаў-
ку, тады і ключ спатрэбіўся б. 

— Гэта так. 
— Вось вернецца наш сысун, тады паглядзім, ці мож-

на яго спаіць. Заадно паспрабуем што-кольвечы выведаць 
ад яго, пане Адаме. 

Толькі ён сказаў гэта, як увайшоў, закрываючы збан 
крысом, пан Брожак. Хлопец збіраўся ўжо выйсці праз 
другія дзверы, як адзін з незнаёмцаў спытаў яго: 

— Як відаць, вашамосць некуды нясе віно. А ці хацелі б 
вы распіць па кубачку з намі? 

— Дзякую вам, панове, за прапанову, — адказаў пан 
Брожак, у якога пры згадцы пра кубак ледзь слінкі не па-
цяклі, — і рад быў бы выпіць з вамі, але не маю часу, бо 
мяне чакаюць у палацы Хадкевіча. 

— Ды што там, усяго нейкая хвілінка, — сказаў першы 
незнаёмец і падаў знак гаспадару, каб прынёс віна. — I ў 
нас часу няма, каб доўга сядзець тут, бо і нас гэтаксама 
паслалі, і нам трэба вяртацца, але ў такую халадзіну грэх 
будзе не сагрэцца хоць кубачкам. 

— Ну, калі ўжо вы, панове, так хочаце, — адказаў Бро-
жак і сеў, паставіўшы збан пад стол, — то і вып'ем. Скажу 
пану Барберы, што доўга цягаўся, пакуль здабыў віна. Хай 
пачакае. 

— Цяпер, пры святле, я вас хоць лепей разгледзеў, — 
дадаў Брожак, — а то вы мяне каля Мальхера напалохалі. 
Даруйце, але я падумаў, ці не зладзеі вы, іх такой парой 
хапае на вуліцах. 

— Гэта так, апоўначы не варта выходзіць з дому, — пад-
хапіў ягоныя словы другі незнаёмец, — але яшчэ, мусіць, 
не здаралася так, каб нехта напаў на адной з галоўных 
вуліц, ды яшчэ каля ратушы, там пільна сочаць вартавыя. 
Вось у завулку дык можна атрымаць палкай па лбе. 

Тут гаспадар падаў пляшку віна і тры кубкі. Старэйшы 
з незнаёмцаў наліў поўны кубак пану Брожаку, той тут жа 
асушыў яго, выцер вусны і прашаптаў: 

— Нейкае моцнае віно, баюся, як бы не ўдарыла ў 
галаву. 

— Ды слабенькае, не будзь я Супейка! — запэўніў 
гаспадар. — Яго можна піць як ваду! Так-то яно пячэ, але 
толькі ў шлунку, а ў галаву не дае. 
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— Ну, пад другую нагу, — абвясціў новы сябар і выпіў. 
Пан Брожак выпіў таксама. 
— Што ж, Бог Тройцу любіць, — усміхнуўшыся, пра-

мовіў другі. 
Пры гэтых словах пан Брожак пабялеў, нібы ўбачыў 

перад сабой ерэтыка, і сказаў: 
— Што гэта вы, вашамосць, успамінаеце за кубкам 

пра Святую Тройцу? Можа, вы, даруйце, з канфедэратаў? 
— Не, не! — запэўніў незнаёмец, зірнуўшы на тава-

рыша. — Што вы! Так, выскачыла знячэўку. Вы ж ведаеце 
выслоўе: Omne trinum perfektum — Усё добрае — тройчы. 

I яны зноў выпілі, кланяючыся адзін аднаму. Потым 
загаварыў старэйшы: 

— Дык, значыць, вы з палаца Хадкевіча? 
— Так, — пацвердзіў Брожак, — я прыехаў з панам 

Барберы, які будзе перарабляць палац на крэпасць, ці не-
шта падобнае. 

— А навошта? — спытаў другі. 
— А хто ж яго ведае! — прабурчаў Брожак. — Можа, 

пан стараста хоча з некім ваяваць. 
Незнаёмцы пераглянуліся, а Брожак лыпаў вачыма, 

праціраў іх, адчуваючы, што віно ўсё ж ударыла ў галаву. 
— А хіба вы адны прыехалі? I нікога больш няма? 
— Не! Яшчэ і пан Станіслаў прыехаў з-за мяжы дапа-

магаць пану Барберы ў гэтай справе. 
— Хто ён такі, той Станіслаў? 
— Выхаванец пана старасты, з яго рыхтавалі ваяра, 

пасылалі за мяжу вучыцца вайсковай мудрасці. 
Брожак гаварыў і адчуваў, што ён нібы заблытваецца 

ў нейкай сеці, таму выцягнуў з-пад стала збан і пачаў 
уставаць. 

— Мне трэба вяртацца, бо здаецца, што я перапіў. 
— Вось-вось, менавіта здаецца, — сказаў незнаёмец. — 

Нам трэба выпіць яшчэ па кубачку, каб у пару было. 
Ён зноў выпіў, тое самае зрабіў і пан Брожак, які ўжо 

ледзь трымаўся на нагах, а ўсё чакаў, калі яму нальюць яшчэ. 
Другі незнаёмец неўпрыкмет засунуў руку яму ў кішэню, 
выцягнуў ключ ад дзверцаў і хуценька пабег у каморку. 

— Што гэта з вамі? — павярнуўшыся, спытаў Брожак. 
— Ды кроў пайшла з носа, — адказаў той. 
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Тым часам другі як мог забаўляў Брожака, піў з ім, 
пакуль у пляшцы было віно, і хаця хлопец увесь час пары-
ваўся пайсці і баяўся выпіць звыш меры, аднак як толькі 
бачыў поўны кубак, нават не спрабаваў адмовіцца, спра-
цоўвала прывычка, і Брожак асушаў яго. Так з угаворамі, 
паддаючы сабе духу і адвагі, яны добра падвыпілі. Неўза-
баве з бакоўкі выйшаў, выціраючы сабе нос, другі хлопец, 
ён абняў і перахрысціў Брожака, а сам неўпрыкмет зноў 
паклаў яму ключ у кішэню. 

— Калі будзеце мець час, — звярнуўся ён да Брожа-
ка, — то прыходзьце да Мальхера, і мы зноў разам крыху 
вып'ем. 

— З радасцю, — адказваў ім Брожак, хістаючыся і 
выплюхваючы віно са збана, які ён схаваў пад крысо. — 
Але ж вы, панове, так мяне напаілі, што я не ведаю, як 
мне патрапіць назад, да палаца Хадкевіча, хаця мне і не 
ўпершыню хадзіць ноччу па вуліцах. 

— А нам з вамі ў адну дарогу, — супакоіў яго незнаё-
мец. — Адчыніце нам, пан Супейка. 

Яны выйшлі з варот, якія ім адамкнуў гаспадар. На 
развітанне ён перахрысціў іх. Усе трое зноў апынуліся на 
вуліцы. 

Разгледзеўшыся і дыхнуўшы свежага паветра, пан Бро-
жак адчуў вялікі цяжар у галаве, яму здавалася, што ўсё 
навокал кружылася і шумела. Ён ледзьве распазнаў перад 
сабой ратушу з правага боку і пайшоў улева ў бок замка. 
Абодва ягоныя таварышы вялі яго, распытвалі пра многія 
рэчы, і ён, наколькі мог сабрацца з думкамі, адказваў, 
не задумваючыся над тым, чаму яго так распытваюць і 
што да таго гэтым незнаёмцам, якія нават не сказалі яму, 
хто яны. Нарэшце яны развіталіся з ім, паказалі дзверцы, 
якія Брожак з вялікай цяжкасцю адамкнуў, потым замкнуў 
за сабой, але засаўку ўжо не змог зачыніць. Потым доўга 
блукаў па дварышчы, аж пакуль не патрапіў на лесвіцу, 
што вяла да пакоя пана Бурчака. Калі яму адчынілі дзверы, 
ён застаў пана Барб'е, які хадзіў па пакоі, трывожачыся за 
знесены ключ, і пана Станіслава — той ужо спаў за сталом. 

Брожак увайшоў, хістаючыся, і хаця ледзь трымаўся 
на нагах, але паставіў збан пасярод стала; пан Барб'е заў-
важыў перамену ў ягоным твары і зразумеў усё астатняе. 
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— Ты недзе ўжо добра дзюбнуў, — папракнуў ён Бро-
жака. 

— Хто? Я? — адгаворваўся той. — Я? Ды гэта чыстая 
мана, у мяне апрача снегу макулінкі ў роце не было. 

— Давай ключ, дзе падзеў ключ?! — перапыніў яго 
Бурчак. — I дзе так доўга бадзяўся? 

— Што? Ды ўсюды было пазачыняна. Да таго ж мяне 
хацелі абрабаваць зладзеі, ледзь жывы вярнуўся. 

— Хіба на цябе напалі? 
— Яшчэ як напалі, — жаліўся Брожак, аддаючы рэшту 

грошай фальшывымі жалязякамі, — ледзьве выкруціўся. 
Ён адступіў ад стала і захістаўся. 
— О! Ды цябе чэрці ў бакі водзяць! — усклікнуў 

Барб'е. 
— Таму што нехта з'ехаў мне чаканам* па лбе. 
— Дзе? Дзе? Пакажы! — Усе падхапіліся і падбеглі да 

яго, нават пан Станіслаў ачомаўся і пачаў азірацца. 
— У нас ёсць віно, — паведаміў яму Барб'е, — але наш 

нешчаслівы пасланец атрымаў за яго па лбе! 
Усе пачалі шукаць на галаве след ад удару, але пан 

Брожак захінаўся, прытвараючыся, што дужа баліць, по-
тым уцёк у другі пакой, падаслаў сабе плашч і лёг на ім 
спаць. А тым часам пан Барб'е і Станіслаў дасталі кубкі, 
запрасілі пана Бурчака, які, адклаўшы ружанец, ахвотна 
сеў за стол. 

— Вы збіраліся, вашамосць, расказаць мне, што тут у 
вас дзеецца, што за грамадзянская вайна вось-вось распач-
нецца, — напомніў пан Станіслаў. — Раз вы мне абяцалі, 
то раскажыце, віно якраз і язык развязвае, і паддае ахвоты 
да гутаркі. 

— Ды і я не ўсё ведаю, — ціха вымавіў пан Бурчак, — 
але раскажу, калі цікава. 

Барб'е як фундатар віна першым наліў кубак і выпіў да 
Бурчака, Бурчак да пана Станіслава, той, у сваю чаргу, да 
пана Сумінскага, а потым яны селі кожны са сваім кубкам, 
і пачалася няспешная гамонка. 
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Паздзел 4 

РАДЗІВІЛЫ I ХАДКЕВІЧЫ 

— Вашай мосці трэба ведаць, — пачаў пан Барб'е, сма-
куючы віно, — што наш пан стараста і ўся сям'я Хадкеві-
чаў здаўна родняцца між сабой, хаця і не дужа сябруюць. 

— Так, гэта праўда, — перапыніў яго Бурчак. — Я 
вырас і памру ў гэтым доме, а таму як ніхто ведаю пра 
ўсе абставіны. Напачатку дзядзька яго панскай мосці пана 
старасты нябожчык Юрый, таксама жмудскі стараста, узяў 
сабе ваяводзіху наваградскую Радзівілаўну, а сам быў сы-
нам княгіні Слуцкай з роду Алелькавічаў* — гэта таксама 
лучыць іх з Радзівіламі. Ён быў дужа даспадобы Радзіві-
лам, хаця мы ўсе гаварылі, што з гэтага нічога добрага не 
атрымаецца: арол з грыфам не паладзяць. 

— Вашай мосці трэба ведаць, што Алелькавічы такса-
ма родзічы і Радзівілам, і Хадкевічам. 

— I што тыя Алелькавічы — яблык разладу паміж імі. 
— А хіба ўся справа ў Радзівілах? — спытаў пан 

Станіслаў. 
— I ні ў кім іншым, — запэўніў француз, — але ты слу-

хай далей, бо яшчэ пачуеш пра многія дзіўныя рэчы. 
— Дазвольце мне спачатку расказаць пра гэтыя луч-

насці, бо без іх нічога не зразумець, — стараўся растлума-
чыць Бурчак. — Паўтараю: Радзівілы родняцца з Хадкеві-
чамі, а абодва гэтыя роды — са слуцкімі Алелькавічамі. 
Каб лепш уявіць, якім чынам, сачыце за маёй думкай: 
нябожчык дзядзька цяперашняга пана старасты Гераніма, 
у свой час таксама жмудскі стараста, парадніўся з Соф'яй 
Алелькавічавай, слуцкай князёўнай, а тая Соф'я была 
сястрой князя Сымона, бацькі князя Юрыя, які з'яўляецца 
бацькам нашай Соф'і Юр'еўны Алелькавічавай, слуцкай 
князёўны. З гэтага вы, вашамосць, выразна бачыце, што 
пан Юрый быў дзядзькам нашай панны. Трэба вам ведаць 
таксама, што гэта быў дужа набожны і пачцівы пан, хай 
Гасподзь дасць вечны спачын душы ягонай, і быў ён так-
сама жмудскім старастам. Пяць гадоў таму ўсе плакалі, 
калі яго хавалі ў Брэсце, і я праліў нямала слёз, бо ён мне 
дужа спрыяў і заўжды памятаў пра мяне. Аднак вы, ваша-
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мосць, яшчэ не бачыце, у чым тут тое радство Радзівілаў 
з Алелькавічамі, дык я вам зараз пра гэта і раскажу. Бо 
цяперашні віленскі ваявода пан Радзівіл, які мае сына 
Януша, пабраўся з дачкой князя Канстанціна Васільевіча 
Астрожскага, кіеўскага ваяводы, а яна дачка Аляксандры 
Алелькавіч са Слуцка. Вось вам і крэўнае радство. 

— Я так думаю, — перапыніў Барб'е, — што з усёй гэ-
тай генеалогіі пану Станіславу зусім не зразумела, як гэта 
звязана з цяперашняй іхняй звадай, і хачу яму патлума-
чыць. А таму вяртаюся да свайго: Хадкевічы з Радзівіламі 
ў радстве, але тым не менш не дужа ладзяць між сабой. 
Аднак жа нябожчык Юрый, жмудскі стараста, так-сяк па-
трапляў у тон свайму цесцю, цяперашняму ваяводзе, 
бываў у яго ў доме, і жылі яны душа ў душу. Тая дружба 
была б яшчэ мацнейшай, калі б яны былі адной веры, але 
нябожчык Юрый быў дужа набожны і заядлы каталік, 
а ваявода, як вядома, ерэтык, знаецца з разнаверцамі, а 
нядаўна запісаўся ў канфедэраты разам з князямі Астрож-
скімі і іншым панствам з Русі. Аднак жа між сабой яны 
былі ў добрай згодзе. А тым часам, ужо даўно тое было, 
яшчэ ў 1595 годзе, памёр бацька нашай маладой князёўны 
Соф'і Слуцкай і перад смерцю даверыў апеку над ёй у 
сваім завяшчанні пану Юрыю Хадкевічу. 

— Яна апошняя прадстаўніца гэтага слаўнага роду, — 
дадаў Бурчак, — які некалі меў сваё месца ў сенаце пры 
князю-біскупе віленскім. У яе багаты пасаг — Слуцкае і 
Капыльскае княствы. 

— Калі тое сталася і князёўна Соф'я дасталася ў апе-
ку пану Юрыю, жмудскаму старасту, Радзівілы пачалі яго 
абхаджваць з надзеяй схіліць яго на свой бок, каб пры-
дбаць Соф'ю і яе ўладанні. I яны так добра справіліся з гэ-
тым, так улашчылі добрага жмудскага старасту, што яшчэ 
ў 1594 годзе, якраз за год да ягонай смерці, дамовіліся, 
што Соф'я выйдзе замуж за князя Януша Радзівіла, сына 
цяперашняга пана ваяводы і князёўны Астрожскай. 

— Як магло такое здарыцца? — здзівіўся пан Станіслаў. 
— Як? — перапытаў Бурчак, падстаўляючы свой ку-

бак, каб у яго налілі віна. — Пра гэта лепей раскажу я, 
таму што сам быў сведкам усяго. Было ўсё гэта ў Брэсце, 
калі там будаваўся на стараставы грошы прыгожы касцёл, 
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а сам ён праводзіў шмат часу ў малітвах, за некалькі га-
доў да смерці дзень у дзень хадзіў на ўсе малебны і нават 
мала знаўся з людзьмі, так улягаў у набажэнствы. Радзіві-
лы даўно хацелі мець пэўнасць у тым, што атрымаюць 
князёўну Соф'ю, якой у той час (а было гэта ў 1594 годзе) 
ішоў дзесяты год. Зусім дзіця! Дужа яны вакол яго віліся, 
улашчвалі яго, але ніводзін з Хадкевічаў і думаць не ду-
маў пра шлюб багатай дзяўчыны з блізкім родзічам, нават 
калі б была пэўнасць, што Папа Рымскі дазволіць яго па 
просьбе караля, які добра адносіўся да паноў Хадкевічаў. 
Аднак яны не хацелі таго, таму што бачылі ў такім шлюбе 
парушэнне боскіх законаў. А вось габрэі-хрысціяне — тыя 
уступаюць у шлюб і з родзічамі. I вось тады... 

— Нешта вы дужа падрабязна ўсё разводзіце, — не 
стрымаўся Барб'е. 

— Нічога, нічога, нас ніхто ў шыю не гоніць, лепей 
распавесці ўсё як ёсць, — не адступаў ад свайго Бурчак, — 
толькі, пане, набярыцеся цярпення. Дык пра што гэта я? 

— Пра тое, як хацелі аддаць князёўну за Януша. 
— Ага, так. Вядома ж, хацелі і ўсяляк улашчвалі пана 

старасту, а пан стараста, каб пазбавіцца ад іх націску, даў 
слова шляхціца, што як падрасце князёўна і захоча сама 
выйсці замуж за князя Януша, то ён яе выдасць. Але 
ваяводу Радзівілу мала было гэтага слова, ён хацеў мець 
поўную ўпэўненасць у тым, што ягоны сын стане ўлада-
ром Слуцкага і Капыльскага княстваў. Як зараз памятаю: 
быў я аднойчы ў Брэсце, і пайшлі мы бадай што ўсе ў 
касцёл. А было гэта, помніцца, у суботу перад Белым 
тыднем*. Раптам падбягае да нас дворны слуга і кажа, што 
конна прыехаў васал пана ваяводы, а неўзабаве будзе і ён 
сам. Маршалак падышоў да лаўкі пана старасты, паведа-
міў яму пра госця, а нябожчык стараста гэтак строга ад-
казвае: "Ты ідзі і прымі яго, а ў мяне на першым месцы — 
Бог, а ўжо за ім усе на свеце князі і нават каралі. Вось 
скончыцца служба, тады я і вярнуся ў замак". Ён даслухаў 
да канца службу, пасля вярнуўся ў замак, а там ужо стаяць 
карэта, коні пана ваяводы і яго асабістая ахова. Павіталіся 
сардэчна і зычліва, а потым было там вялікае баляванне. 
Добра прынялі і людзей ваяводы — для іх выкацілі бочкі, 
ежы было напоўніцу, стол накрыты цэлы дзень, пры ім 
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і я, быццам зараз памятаю, слугаваў ваяводскай чэлядзі. 
Потым ужо пры двары даведаліся, што пан ваявода прыяз-
джаў да старасты па нейкую паперыну. 

З ім быў малады ваяводаў сын, князь Януш, пачцівы 
хлопец і шчодры, але ўжо тады, як і цяпер, у ягоных вачах 
праглядвала вялікая гордасць. Ён нікому слова добрага не 
сказаў, калі што не па ім было, адразу ж адсылаў чорту 
на рогі. Было там шмат паноў, сярод іх і пляменнік пана 
ваяводы — князь, стараста мазырскі, многа сяброў. I яны 
зноў пачалі завіхацца каля пана старасты, многа чаго яму 
наабяцалі, напаміналі пра параднёнасць. Назаўтра мы да-
ведаліся, што князёўну Соф'ю сасваталі князю Янушу пад 
заклад, і гэта засведчана дакументам. 

— Як гэта — пад заклад? — зноў здзівіўся пан Ста-
ніслаў. 

— Пан стараста даў паперу пану ваяводу, у якой засвед-
чыў, што пад заклад вялікай сумы грошай абяцае выдаць 
князёўну толькі за князя Януша, калі яна стане паўналет-
няй. Калі ж не споўніць таго, то сам заплаціць вялікі заклад. 
Я ўжо не ведаю, чаму пан стараста гэтак зрабіў, але дзе ж 
ты дзенешся, калі і просяць, і ўгаворваюць, і клянуцца 
ў вечнай дружбе. Як тут не згадзіцца? Пасля гэтага былі 
зноў вялікія гулянні і віваты, выпіта многа віна, нарэшце 
ўсе раз'ехаліся. Пан стараста быў дужа рады, што нарэшце 
выправіў іх, адразу ж загадаў прыбраць у пакоях і нанава 
асвяціць іх пасля гэтых ерэтыкоў, як пасля пракажоных. 

— З гэтай пары, — падхапіў Барб'е, — хоць князёўна 
была яшчэ дзіцём, да яе стаў учашчаць князь Януш, пры-
сылаў падарункі, каб спадабацца ёй; ваявода таксама час 
ад часу заязджаў пагасцяваць да бацькі, а ён хоць быў і 
цярплівы, і дабрачынны, але не любіў гэтых раптоўных 
наездаў і не раз казаў: "Ох, не падумаў я добра, калі даваў 
тую паперу, але будзь што будзе, справа зроблена. Раз слова 
даў, яго трэба трымаць". Але наш стараста раптоўна памёр. 

— О, хай яму будзе вечная памяць, — усклікнуў Бур-
чак, малітоўна склаўшы рукі. — Гэта быў чалавек, якіх 
мала на свеце, мілы людзям і Богу, не было ні адной жы-
вой душы, якая мела б на яго крыўду. 

— Памёр ён у Брэсце ў чэрвені 1595 года, вось ужо 
чатыры гады прайшло з таго часу, палова пятага мінула 
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нават. Пасля яго смерці Радзівілы вельмі ўстрывожыліся, 
не ведалі, з чаго пачаць, як зноў наладзіць парваныя су-
вязі, таму што апека перайшла да брата нябожчыка старас-
ты — Гераніма, віленскага кашталяна, брэсцкага старасты, 
які не быў у такой дружбе з Радзівіламі, як Юры. Кашта-
лян даведаўся пра смерць брата і паспяшаўся ў Брэст, бо 
Хадкевічы хацелі як належыць справіць хаўтуры і ўшана-
ваць яго памяць. На пахаванне прыехала многа ўплывовых 
людзей — сенатары, святары, — усе яны сказалі многа 
добрых слоў пра нябожчыка, а ксёндз Брандт, езуіт, вы-
ступіў з прачулай прамовай, якая ўсіх кранула. Пазней яна 
была надрукавана ў мясцовай езуіцкай акадэміі. Але гэта 
было аж у лістападзе, а вестка пра смерць дайшла да Ра-
дзівілаў адразу, і яны нібыта дзеля хаўтураў (хоць і ерэты-
кі), а на самай справе дзеля пацвярджэння дамоўленасці 
паспяшаліся ўслед за віленскім кашталянам. 

— I я там быў, — працягваў Бурчак. — Усе мы плакалі 
каля труны нашага дабрадзея, чакалі дня пахавання, і тут 
якраз Радзівілы іп magno comitatu — з вялікай світай — 
знатных паноў і чыноўнікаў прыехалі ў замак. У першы 
дзень яны, шануючы памяць нябожчыка пана старасты і 
жалобу пана кашталяна, нічога не гаварылі, але назаўтра ж 
пачалі напамінаць пра тыя паперы, настойвалі на тым, 
каб аднавіць іх, згадвалі пра сваяцтва і сяброўскія сувязі, 
якія здавён існавалі паміж іх родамі. Спачатку кашталян 
не ішоў ні на якія ўступкі, адгаворваўся, што будзе дас-
таткова той першай дамовы з братам, але паны Радзівілы 
настойвалі, каб зноў дагаварыцца на ранейшых умовах з 
закладам, бо ім хацелася дамагчыся свайго. Я вам забыўся 
сказаць, што віленскі кашталян у час першай дамоўленасці 
таксама прысутнічаў, больш таго — ён сам пісаў яе, таму 
мусіў абнавіць паперы, раз ужо апека перайшла да яго. 
Пасля доўгіх угавораў быў складзены новы акт, які пісаў і 
аформіў складней, чым першы, маршалак яго каралеўскай 
вялікасці Андрэй Юндзіл. Падпісалі яго русін Аляксандр 
Галаўчынскі, які падтрымліваў Радзівілаў і прыехаў з імі, 
Ян Трызна і Пётр Страбоўскі, трайдзенскі стараста. У тым 
новым акце занатавана, калі верыць чуткам, што віленскі 
кашталян абяцае аддаць маладую князёўну замуж за кня-
зя Януша Радзівіла, калі ёй споўніцца пятнаццаць гадоў, 
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тут, у Вільні, у гэтай вось камяніцы, дзе мы зараз сядзім, 
6 лютага 1600 года, калі яна сама таго захоча і не будзе суп-
раць. На гэты раз Радзівілы былі вельмі задаволены, князь 
быў дужа рады, бо ўсе яны ўжо не адзін год дамагаліся 
гэтага. I ўсё ж яны дужа баяліся, каб хто-небудзь не сапса-
ваў іхнія планы. Якраз з нашым панам старастам яны былі 
не ў дужа добрых стасунках, у іх цягнуцца нейкія даўнія 
родавыя спрэчкі. Таму яны пабойваліся, як бы ён не пад-
бухторыў пана кашталяна супраць дамовы, а магчыма, іх 
непакоіла і іншае — многія літоўскія роды хацелі б парад-
ніцца з Хадкевічамі праз князёўну. Праўда, засцерагаючыся 
ад гэтага, ваявода дапісаў у тым акце, што кашталян не 
будзе патаемна чыніць ніякіх перашкод, і ўсё гэта пад за-
кладам у тысячу літоўскіх коп. Вялікія, скажу вам, грошы! 

Калі ж неабачлівы кашталян пайшоў на такую ўмову і 
падпісаў акт, то Радзівілы нават не сталі чакаць пахаван-
ня, паехалі з Брэста радасныя і задаволеныя тым, што ім 
удалося абхітрыць Хадкевічаў. А князь Януш па волі свай-
го бацькі ваяводы яшчэ больш стараўся ўвайсці ў фавор, 
заваяваць прыхільнасць князёўны — праведваў яе, слаў 
падарункі, каб спадабацца ёй. Людзі кажуць, што яна яго 
ўпадабала, і гэта так і ёсць. 

Дзеялася тое ў 1595 годзе, як я ўжо вам казаў, увесь 
гэты час князь Януш усё гэтак жа ўвіхаўся каля князёўны 
аж да гэтых дзён, а яна падрасла, стала дужа прыгожай. 
Вы бачылі яе хоць раз? 

— Не, ніколі, — адказаў пан Станіслаў, — бо мне да-
водзілася больш бываць пры войску, чым ацірацца пры 
дварах. Як я мог бачыць яе, калі яна жыве то ў Гродне, то 
ў Брэсце, то тут, у вас, у Вільні, у кашталяна ў кляштары 
бернардзінцаў. А я тут бадай што і не бываю. 

— Цяпер яна жыве ў нашым палацы, — сказаў Бур-
чак, — разам з ахмістрыняй нашага пана Влодскай. А пад-
бор прыдворных дзяўчат проста каралеўскі — з самых 
лепшых, шляхетных паненак. Калі вы яе не бачылі, то 
вельмі шкада: на яе прыемна глядзець, нібы на касцель-
ныя роспісы. Пакуль вы тут будзеце, вам, напэўна, удасца 
ўбачыць яе. Глянуць на яе — ніколі не скажаш, што гэтая 
дзяўчына расла, гора не ведаючы, што ёй усяго хапала, 
такая яна худая і слабая. Здаецца, ветрык дзьмухне і яна 
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паваліцца. Затое з твару прыгожая, хаця ўвесь час дужа за-
смучаная, нібы нядаўна плакала ці хварэла. Убачыш яе, і та-
кая туга падступіць, што сам вось-вось, здаецца, заплачаш. 
Я ніколі не бачыў і не ведаю, ці смяецца яна, хіба толькі 
калі прыязджае князь Януш. А ён, ці праўда, ці не, дужа 
ўлягае за князёўнаю, моцна кахае яе, ва ўсім слухаецца. 

— I ўсё ж вы, пане, многае апусцілі, — заўважыў 
Барб'е, разліваючы віно па кубках, — бо трэба ведаць і 
тое, што Радзівіл узяў за сваёй жонкай, Астрожскай, доб-
ры пасаг і сярод усяго іншага некалькі маёнткаў пад Ор-
шай, якія яшчэ пры Жыгімонту Аўгусту пад заклад у пяць 
тысяч злотых былі перададзены Хадкевічам. 

Невядома, што за злы дух падбухторыў ваяводу Ра-
дзівіла праз суд дамагацца тых маёнткаў. Хадкевічы былі 
настолькі ўражаны гэтым, што, нягледзячы на ўсе абяцан-
ні ў Брэсце, на клятвы ў вечнай дружбе, праз пару гадоў 
скасавалі ўсе пагадненні. Радзівілы ўзнялі страшэнны крык 
і парвалі ўсе сувязі. Яны настолькі заеліся між сабой, што 
нават перасталі бачыцца, а пан Аляксандр і пан стараста 
затаілі вялікую крыўду на ваяводу. Яны судзіліся, пагражалі 
Радзівілам, што тыя маёнткі і Копысь адгукнуцца на лёсе 
князёўны Соф'і. З гэтай пары яны рабілі ўсё для таго, каб 
не дапусціць таго шлюбу. Неўзабаве пасля тых цяжбаў за 
Копысь наш пан стараста з братам Аляксандрам паехалі ў 
Брэст, туды ж прыехаў і іх дзядзька, апякун князёўны, вілен-
скі кашталян Геранім. Вы туды яшчэ раз не ездзілі? — спы-
таў у канцы Барб'е ў пана Бурчака, які ўважліва слухаў. 

— Не, не быў, але добра ведаю пра ўсё, — упэўнена 
адказаў Бурчак. — Яны прыехалі да дзядзькі, скардзіліся і 
крычалі, што ён заеўся з Радзівіламі, што тыя ўсё робяць дзе-
ля згубы іх роду, цягнуць іх у суд, хочуць адабраць маёнткі. 

Яны так расхвалявалі пана кашталяна, што і ён, ахоп-
лены злосцю, пачаў разам з імі пагражаць Радзівілам. Яны 
ўзяліся даводзіць, што дамова з імі наконт шлюбу неса-
праўдная, таму што князь Януш і князёўна Соф'я блізкія 
родзічы, што яна яму амаль сястра; пазней давялі гэта і 
да вушэй караля, які быў заўжды прыязны да Хадкевічаў. 
Каралю не падабалася, што ерэтыкі могуць увайсці ў ед-
насць з імі і, нягледзячы на прадпісанні святога каталіц-
кага касцёла, ажэняць свайго сына з князёўнай. Яны так 
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угневаліся на Радзівілаў, што князь Аляксандр Галаўчын-
скі, які нагадаў пра апошнюю ўмову, змацаваную пячац-
цю, вывеў іх з цярпення і сам, раззлаваны, пакінуў Брэст. 
А наш пан Аляксандр і пан стараста пачалі тым часам 
пераконваць дзядзьку, што ён, калі хоча аддаць князёўну 
Соф'ю Радзівілам, то хай хаця б памятае пра сваіх і нічога 
не робіць без іх ведама, каб яны не без выгады для сябе 
прыйшлі да згоды адносна Копыся. Нарэшце яны дамаг-
ліся таго, чаго хацелі, і ён на паперы, пад вялікімі заро-
камі і закладамі, засведчыў, што без іх ведама не выдасць 
князёўну ў вызначаны тэрмін. Радзівілы даведаліся пра 
тое, што рыхтавалася, але ваявода пакінуў маёнткі сабе, 
бо ў яго была папера ад кашталяна, на пагрозы ён не ад-
казваў, быў упэўнены, што даможацца свайго. А наш пан 
стараста з братам Аляксандрам запрасілі пана кашталяна 
ў наваградскі земскі суд, каб разабрацца ў сваяцтве князя 
Януша з князёўнай Соф'яй, выклікалі і віленскага ваяводу 
па гэтай справе. Яны даводзілі, што, паводле Літоўскага 
статута, а таксама каталіцкіх устанаўленняў, не можа быць 
шлюбу паміж блізкімі родзічамі. 

Ваявода з гэтага толькі пасмяяўся, бо ўжо аб тым 
пісалася, што земскі суд не мае дачынення да шлюбных 
спраў. Раззлаваўшыся на нашых паноў, а яшчэ больш на 
кашталяна за тое, што даў сябе ўгаварыць і падпісаў новы 
дагавор, ваявода таксама пачаў пагражаць. А вы ж ведае-
це, што ён можа! 

Так усё і цягнулася да гэтага года. Але ж я яшчэ не 
расказаў вам, як абышліся Хадкевічы з князем Янушам, які 
па-ранейшаму часта бываў у князёўны Соф'і, не забываўся 
пра яе. Два гады таму, памятаю, паехаў ён да яе ў Брэст, а 
вярнуўся адтуль дужа злосны, праклінаючы нашых паноў 
за тое, што дрэнна прымалі яго, далі пабачыцца з князёў-
най усяго раз ці два, ды і то нядоўга, у іхняй прысутнасці. 
Потым ужо, зусім нядаўна, пан кашталян папрасіў пана 
старасту, каб ён дазволіў пажыць ёй у нашым нядаўна адрэс-
таўрыраваным доме, і перавёз князёўну з усім яе дваром у 
Вільню. Тут князю Янушу стала яшчэ цяжэй бачыцца з ёю. 

Ужо хутка год, як усё гэта здарылася, і за гэты час 
адносіны паміж іх мосцямі не палепшыліся. Як цяпер 
памятаю, што тады было. Якраз у аўторак, перад днём 
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Божага Цела*, прыехаў князь Януш да гэтай камяніцы, 
хацеў пабачыцца з князёўнай, якая ўбачыла яго на вуліцы 
праз акно і, як заўжды, радасна прывітала. Пан стараста 
быў дома і праз маршалка загадаў паведаміць князю Яну-
шу, што князёўна не прыме яго, таму што ён як апякун не 
дазваляе. Князь Януш узняў вялікі крык, пагражаў яму, 
злаваўся, але нішто не дапамагло. 

Праз некалькі дзён князь Януш прыслаў пасланца з 
лістом і нейкім падарункам, але і гэтага наш стараста не 
дапусціў: падсцярог і адправіў назад з тым самым, ды 
яшчэ наказаў перадаць, што з усяго гэтага нічога не будзе, 
пакуль ён жывы, што Радзівілы ўжо шмат у чым паказалі 
сваю непрыхільнасць да роду Хадкевічаў, таму хай лепш 
пакінуць іх у спакоі. Князь Януш спрабаваў падкупіць 
слуг, але гэта раскрылася, слуг прагналі, на тым усё і 
скончылася. Князёўне было строга загадана, каб яна не 
спрабавала патаемна звязвацца з князем, інакш пасадзяць 
пад замок у манастыры. Князёўна плакала, але нішто не 
дапамагло. А князі Радзівілы, помсцячы за Яна Караля і 
Аляксандра віленскаму кашталяну, у тым годзе пацягнулі 
яго ў Трыбунал, дзе суддзя, князь Юрый Радзівіл, троцкі 
кашталян, абвінаваціў яго ў парушэнні дамовы, згодна з 
якой ён не меў права ўступаць у патаемныя змовы супраць 
ваяводы. Суддзя абвінаваціў яго ў тым, што ўступіў у змо-
ву са сваімі пляменнікамі, з-за чаго паўсталі цяжкасці ў 
выкананні дамоўленасці. Лёгка здагадацца, што кашталян 
прайграў справу і павінен быў заплаціць залог — тысячу 
коп. Але той, нават пад пагрозай баніцыі, не заплаціў. 

— Ну, наш кароль ніколі не дапусціць такога, — заўва-
жыў Барб'е, — мы ж усе добра ведаем, што ён любіць і пад-
трымлівае ўсіх шчырых католікаў, у тым ліку і Хадкевічаў, 
а ўсіх ерэтыкоў і схізматыкаў, на чале якіх стаяць Радзівілы 
і Астрожскія, дужа ненавідзіць. Гэта проста немагчыма, 
каб выйгралі яны, а не мы. Вам, пане Станіслаў, трэба ве-
даць, — дадаў ён, — што ў іх шэрагах сёлета пачаўся вялікі 
рух, што яны ідуць супраць караля і католікаў, як ільвы, і 
што кароль нам дапамагае. Ён зноў ажыўляе справу уніі з 
яе моцнай пагрозай праваслаўю. Тры гады назад яна па-
чалася, цяпер жа кароль хоча давесці яе да канца. Летась 
перад Трыбуналам тут быў вялікі з'езд, на які прыехалі 
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князі з рускіх зямель, Астрожскія, а таксама рэфарматары 
з Польшчы. Яны хацелі стварыць нейкую унію праваслаўя 
з іншымі ерэтыкамі, каб супрацьстаяць католікам, езуітам і 
каралю, абараняцца ад іх. Тады адбыўся і слаўны дыспут, 
на якім супраць трыццаці іх правадыроў выступіў ксёндз-
езуіт Сміглецкі, многіх з іх пераканаў, на вялікі іх сорам, 
але іх гэта не стрымала, яны хадзілі па горадзе і гавары-
лі, што выйгралі, хаця ёсць нямала сведкаў адваротнага. 

— Але ж вы, пане, яшчэ не сказалі, калі, дзе і паміж 
кім будзе тая вайна, — нагадаў пан Станіслаў, — няўжо бу-
дуць біцца за князёўну Соф'ю? 

— Ва ўсякім разе, я так думаю, — сказаў Бурчак, — бо 
Хадкевічы збіраюцца абараняцца не на жыццё, а на смерць. 
Праўда, кароль пісаў і да пана старасты, і да пана ваяводы, 
каб суняліся, каб дазволілі рассудзіць іх і разгледзець іх 
узаемныя прэтэнзіі на сейме, але — як гарохам аб сцяну. 
Не згадзіліся! 

— Што ж будзе? Няўжо сапраўды пачнуць ваяваць? 
— Відаць, што так, — адказаў Барб'е. — А пакуль не 

наступіць вызначаны дзень выдання князёўны замуж — 
шостага лютага наступнага года, дай нам Бог спакойна да-
чакацца тут, у камяніцы пана старасты, калі яна пачнецца, 
тая вайна. 

— А да яе ўжо мы паціху рыхтуемся, — дадаў Бур-
чак. — Наш пан стараста адусюль склікае і збірае людзей, 
але дарэмна ён падстаўляе свой лоб гэтым брыдотным 
ерэтыкам, ім жа дапамагаюць дужа магутныя Астрожскія 
і ўсе, колькі іх ёсць, ерэтыкі і русіны. Але ж і яго каралеў-
скай вялікасці не спадабаецца, калі марна загінуць ягоныя 
найбліжэйшыя і найадданейшыя прыхільнікі. Дзякуй Богу, 
наш кароль вельмі заклапочаны гэтым і, вядома ж, зробіць 
усё, каб не дапусціць вайны, калі ж да таго дойдзе, то пан 
стараста выставіць не меней чым дзве тысячы войска на 
абарону камяніцы ды яшчэ тры дзесяткі гармат. 

— А што ж Радзівілы? — спытаў Станіслаў. 
— Ого! У іх людзей — да халеры, ім дапамагаюць усе 

сённяшнія канфедэраты, усе яны на іх баку 3 імі тры князі 
Астрожскія, кракаўскі кашталян, кіеўскі і валынскі ваяво-
ды, і ўсе яны могуць выставіць многа людзей. А яшчэ з 
імі і князь курляндскі, бо і ён ерэтык. 
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— А таксама Абрамовіч з Варнян і смаленскі ваявода, 
а з ім ягоны швагра Нарушэвіч, пляменнік — мазырскі 
стараста, ды хто іх там зараз злічыць, — дадаў Барб'е. — 
Яны могуць сабраць каля пяці, а то, можа, і шасці тысяч 
войска. Але там, дзе шэсць атакуюць, дзве могуць лёгка 
абараняцца. 

— Будзем спадзявацца, што Бог нам дапаможа, не пад-
дамося, — прамовіў пан Станіслаў. 

— Вы, вашамосць, быццам бы казалі, што і Замойскі 
з імі, супраць нас? 

— Хто яго зразумее? — зазначыў пан Станіслаў. — Мы 
пра яго наслухаліся падчас элекцыйнага сейма*, як быц-
цам нармальны хлопец, але на яго глядзяць як на нейкае 
дзіва. Раскажыце мне, хто за нас? 

— Усе католікі, але магнатаў мала, шляхты больш, 
напэўна, давядзецца браць у войска салдатню, бо ўсе ба-
яцца зачапіць ваяводу і канфедэратаў — кожны пачціва 
адказвае, што і рады быў бы дапамагчы, ды нешта замінае. 
Толькі сандамірскі ваявода Мнішак па старой дружбе і па 
веры з намі, але і ён не абяцае прыслаць людзей, толькі 
сам прыедзе. 

— Але ж усё гэта — жудасная рэч, можа скончыцца 
дужа кепска! — усклікнуў пан Станіслаў і ўстаў. — Хад-
кевічы ж нават і не думаюць аддаваць князёўну, а Радзіві-
лы намерыліся ўзяць яе сілай, як крэпасць. 

— Так яно і ёсць, — пацвердзіў Барб'е. 
— А што думае пра гэта сама князёўна? 
— Толькі Бог можа чытаць у яе сэрцы, — прамовіў 

Бурчак. — Я штодня бачу Соф'ю, многа чуў пра яе, але 
ведаю не лепей, чым вы, панове, прыехаўшы здалёку. Мне 
здаецца, што яна ўсёй душой хінецца да князя Януша, што 
яна кахае яго. А з выгляду — спакойная, маўклівая, нібы 
яе ўсё гэта не абыходзіць. Калі пан кашталян і наш пан 
стараста сказалі ёй, каб ніякіх сувязей, ніякага ліставання 
(бо і гэта бывала) з князем Янушам не мела, не прымала 
ад яго пасланцоў, то яна ім адказала: "Хай будзе ваша 
воля". Але мне ўсё ж думаецца, што яна шукае спосабу 
ўбачыцца, сустрэцца з князем Янушам. Таму што калі 
князь едзе па вуліцы (а ён досыць часта праязджае пад 
нашымі вокнамі), яна заўжды стаіць і глядзіць, часам па-
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дае яму знак белай хусцінкай. Яна, бядачка, і галавой яму 
ківала. Я не раз бачыў такое. Вось праведае пан кашталян 
ды пераселіць яе ў другі пакой, бо гэтая пагроза баніцыі 
страшэнна раззлавала яго. Як толькі даведаўся, што яны 
хочуць чыніць, то гатовы быў уступіць хутчэй чорту, чым 
Радзівілу. Ён ведае, што ўсе католікі супраць яго, што 
князь рэктар калегіума Святога Яна праз сваіх людзей даў 
знаць пра тое каралю і прасіў, каб ён не дапусціў вайны. 
Але тут, у Вільні, ерэтыкі трымаюць усё ў сваіх руках. Каб 
супраць іх не былі езуіты, то яны б тут па галовах хадзілі, 
бо сваю цяперашнюю канфедэрацыю яны дужа цэняць. 

— А вось і днець пачынае! — усклікнуў пан Барб'е, 
паглядзеўшы ў акно. — Пойдзем у наш пакой, бо і збанок 
ужо сухі, і галава цяжкая. 

— А мне трэба працаваць пасля бяссоннай ночы, — да-
даў Бурчак. — Як толькі бразне ў дзвярах, трэба адчыняць, 
ды яшчэ давядзецца наводзіць парадак у камяніцы, бо пан 
стараста можа вось-вось прыехаць. 

Яны пачалі разыходзіцца. Ужо добра развіднела, калі 
пан Барб'е і пан Станіслаў ляглі спаць на сене. 

Паздзел 5 

У КАРДЫНАЛІІ 

У горадзе наступіў ранак і адразу напоўніўся рухам 
і жыццём. У лічаныя хвіліны жвава, шпарка абудзілася 
ўсё, заварушылася, пайшло, зажыло, адчула сябе часцін-
кай вялікага жыцця. Як толькі ледзь-ледзь заружавела на 
ўсходзе, уся Вільня няспешна пачала абуджацца ад сну; 
першы падаў голас і паклікаў на малебен звон на касцёле 
бернардзінцаў, на другім канцы горада адгукнуўся звон 
францысканскага касцёла, а потым загучаў зладжаны хор 
усіх гарадскіх касцёлаў і цэркваў. Вуліцы пачалі напаў-
няцца гандлярамі, вяскоўцамі з сенам, дрывамі, рознай 
жыўнасцю. Усё болей шырыліся шум і гоман. Разгарнулі 
свой нядоўгі ранішні гандаль малочніцы, адкрыліся він-
ныя лаўкі і харчэўні, пярэстыя слупы дыму пацягнуліся 
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ўгору з комінаў. Каля ратушы пачалі тоўпіцца габрэі, купцы 
ў бекешах з футра ішлі адчыняць свае крамы, на хаду 
паўтараючы словы малітваў; старыя пані ў чорных акса-
мітавых чаравіках, з тоўстымі кнігамі пад пахамі брылі 
ў касцёлы, хаваючы рукі ў лісіных і рысіных муфтах. 
Цырульні і памяшканні для брыцця запаўняліся людзьмі, 
ледзь не ў кожньш акне, над якім вісела шыльда з выявай 
талеркі, можна было ўбачыць намылены твар — толькі 
вусы тырчалі з-пад пены. 

Там і сям па горадзе брылі габрэі ў доўгіх белых апра-
нахах, якія цягнуліся па зямлі. Усюды адпіраліся брамы і 
вароты дамоў, палацаў, расчыняліся дзверы касцёлаў, на 
ганках там сядзелі жабракі і ціха шапталі малітвы. 

У палацы Радзівілаў, што стаяў недалёка ад замка, по-
бач з касцёлам Святога Яна, таксама ўсе прачнуліся; слугі 
і варта пайпглі ў горад, праз вароты туды-сюды ўжо бегалі 
прыдворныя. Гайдукі ў пярэстым адзенні, са зброяй у ру-
ках сталі на варту на падворку. Тое, што тут жыве ваявода, 
пазнавалася па пышнасці палаца, па мноству рознага люду, 
які ішоў сюды па сваіх справах і цярпліва чакаў прыёму. 
Палац Радзівілаў складаўся з некалькіх асобных пабудоў, 
заснаваных пры кардынале Радзівілу, які к таму часу, калі 
пачынаецца наша аповесць, ужо тры ці чатыры разы надоўга 
з'язджаў у Рым, а потым быў абраны кракаўскім біскупам, 
больш не жыў тут і саступіў свой палац ваяводу. Гэты палац 
не ўражваў прыгажосцю і цэласнасцю. Але штосьці ўсё ж 
надавала яму велічнасці, да таго ж усюды падтрымлівалася 
чысціня, што таксама паказвала: тут жыве важная асоба. 
Тут не было тых куч смецця, якія ўзвышаліся не так далёка 
ад палаца, каля дамоў гараджан, і дзе шнырылі галодныя 
сабакі, шукаючы спажыву. У адным з дамоў, вокны якога 
выходзілі на пляц перад касцёлам Святога Яна і збоку — на 
Замкавую вуліцу, жылі віленскі ваявода і ягоны сын Януш. 
Княгіня, чацвёртая жонка Крыштафа Радзівіла, у Вільні ў 
гэты час не жыла, не было і ніводнага з ягоных дзяцей. 

Мы ўжо расказвалі пра ваяводу і ягоны характар. Ён 
быў горды багаты пан, стаяў у апазіцыі да караля, узна-
чальваў спулку рэфарматараў, што былі ў канфедэрацыі з 
праваслаўнымі, зайздросціў католікам, бо іх любіў кароль, 
яго высока цанілі прыхільнікі. Ваявода быў звязаны спра-
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вай і роднасцю з князямі Астрожскімі, іншымі радавітымі 
людзьмі з Русі, а па-сямейнаму — з Замойскім і славутым 
Львом Сапегам*. Ён хацеў быць на чале магнатаў у Літве 
і прадстаўніком тых сіл, якія не любілі караля за ягоную 
прыхільнасць да католікаў і Хацкевічаў і таму спадзяваліся 
толькі самі на сябе. Такім жа ваявода выхаваў і свайго сына 
Януша, які потым так нешчасліва праславіўся ў паўстанні, 
калі найбольш выявілася ягоная непрыхільнасць да Хад-
кевічаў (ці не найпершая прычына бунту), нянавісць да 
каталіцкай партыі, пагарда да пануючай рэлігіі, жаданне 
прынізіць іх і адпомсціць. 

Князь Януш якраз толькі што прачнуўся, устаў з па-
сцелі, засланай мяккімі скурамі (як тады было ў звычаі), 
паклікаў слуг. Пакой, у якім ён спаў, быў прасторны, 
скляпеністымі вокнамі звернуты да касцёла Святога Яна, 
амаль увесь абабіты дыванамі. 

На сценах пакоя было развешана многа зброі — яна 
блішчала, нібы толькі што выйшла з-пад рук збройніка. 
Каля ложка князя стаялі сярэбраная з пазалотай чаша, 
медны жбан і кубак. 

Ледзь толькі хлопец прахапіўся і расплюшчыў вочы, 
адразу ж тупнуў нагой, пляснуў у далоні, клічучы слуг. 
Адчыніліся дзверы, адхінулася заслона, якой яны былі 
завешаны, увайшлі двое слуг у адзенні, якое вылучала 
ўсіх Радзівілаў. Яны прынеслі халодную ваду для мыцця 
і ручнік, каб выцерціся. Князь моўчкі абліў сябе халоднай 
вадой, выцерся, потым расчасаў свае доўгія (па тагачаснай 
модзе) валасы. Не завіваў іх, як цяпер, не душыў, толькі 
абліў сцюдзёнай вадой і прыгладзіў далонню. Потым пад-
круціў маладыя вусы, апрануў простае чорнае адзенне, але 
шытае з лепшага сукна, нацягнуў боты з прыгожай жоўтай 
скуры і атласу, камізэльку са шнуроўкай і арнаментам, 
пояс з пазалочанымі палоскамі. Спытаў у слугі: 

— Пан ваявода ўжо не спіць? 
— Так, яснавяльможны пане, — адказаў слуга, — да 

яго толькі што зайшоў міністр... 
— Падайце мне поліўкі і паклічце Тамілу Таміловіча. 
Слуга выйшаў, некалькі хвілін князь пастаяў каля акна, 

што выходзіла да касцёла, паглядзеў на багамольцаў, якія 
ішлі па вуліцы, незадаволена прабурчаў: 
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— Вечна я павінен глядзець на гэтых паганых па-
пістаў! 

Ён адвярнуўся, сеў за мармуровы столік, падпёр галаву 
рукой, разгладзіў вусы. Нейкая думка неадступна круціла-
ся ў ягонай галаве, ён строга моршчыў лоб. 

Тут унеслі поліўку ў срэбнай місе на срэбным пад-
носе, потым зайшоў мажны прыдворны, давераная асоба 
маладога князя — Таміла Таміловіч, якому пры двары далі 
мянушку Дубіна, бо ён і сапраўды быў магутны і дужы, 
як дуб, нават нечым з постаці падобны на гэтае дрэва, да 
таго ж — тугадум. 

Слугі выйшлі. 
Князь адставіў убок поліўку і спытаў: 
— Што ты зрабіў, Таміла? Што бачыў? Што чуў? 

Кажы. 
— Усю ноч, яснавяльможны пане, хадзілі каля камяні-

цы Хадкевічаў, там пачаўся нейкі рух, мітусня. 
— Што гэта значыць? Ты з кім-небудзь бачыўся? 
— Ноччу прыбылі туды дзве групы вершнікаў. 
— Дзве групы? А колькі іх? 
— Ды мала, усяго некалькі чалавек. 
— Што за яны? Ты што-небудзь праведаў? 
— Я не змог бы даведацца, бо яшчэ не прыдумаў, як па-

трапіць у камяніцу, — сказаў Таміла, — але, на шчасце, нехта 
ноччу паслаў прыдворнага па віно, ад яго я тое-сёе выведаў. 

— I што ж? 
— Нічога асабліва важнага, бо ён сам толькі што 

прыехаў, — адказаў Таміла. — На чале першай групы пан 
Барб'е, нейкі француз, быццам бы служыў у войску ў крэ-
пасцях і ў баявых шэрагах, а другіх прывёў пан Станіслаў 
аж з-за мяжы, ён — выхаванец старасты, быў пасланы 
вучыцца ваеннай справе. 

— Мабыць, яны думаюць абараняцца ў камяніцы, — 
усклікнуў князь Януш, — і сюды з'едзецца цэлая плойма 
папістаў, праклятых лаёльцаў! Ды хай сабе яны збудуюць 
крэпасць, вышэйшую, чым іхнія касцёлы. Усё роўна мы іх 
дастанем і там, хай нават давядзецца разбурыць увесь горад! 

Тут ён ударыў кулаком па стале, аж падскочыў кубак, 
і ўстаў. 

— Што яшчэ? Вы не спрабавалі падкупіць гэтага два-
раніна? 
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— Мы з панам Адамам учора спаілі яго, запрасілі і 
сёння на віно, можа быць, нешта ўдасца выцягнуць з яго. 

— Паспрабуй, — прамовіў князь Януш, — можа, удасца 
з яго дапамогай адчыніць камяніцу Хадкевічаў і сустрэцца 
з князёўнай. 

— Мне здаецца, што можна будзе, — адказаў Тамі-
ла, — але я яшчэ не ўпэўнены. 

— Я добра аддзячыў бы яму, каб гэта ўдалося. 
— Я тут адну рэч задумаў, не ведаю толькі, ці пахвалі-

це вы мяне за гэта. 
— Што ты там прыдумаў? 
— Калі мы ўчора добра падпаілі яго, то я выцягнуў 

у яго ключ ад малых дзверцаў на Замкавай вуліцы ад ка-
мяніцы Хадкевічаў, а потым зрабіў з яго васковы злепак. 
Можа, спатрэбіцца. 

— Добра зрабіў, малайчына, дужа добра зрабіў! — па-
хваліў князь Януш. — З імі падыходзяць любыя спосабы, 
як яны ваююць, так і мы. Закажы зрабіць такі ключ. Заўтра 
дасі яго мне. Ідзі і не спускай вачэй з камяніцы Хадкеві-
чаў. Нам трэба ведаць пра ўсё, што ў ёй будзе рабіцца. 

Таміла пакланіўся і выйшаў. Князь узяў шаблю, пры-
чапіў яе збоку, надзеў шапку з пяром, насунуў яе на адно 
вуха і пайшоў па калідоры да бацькавых пакояў. У тым 
куце палаца панавала ціша, многа слуг, прыдворных, лёка-
яў, гусараў чакалі пры зачыненых дзвярах у глыбокім маў-
чанні. Калі яны ўбачылі князя Януша, то тыя, хто сядзеў, 
ускочылі, каб прывітаць яго, але князь не звярнуў на іх 
увагі. Ён падышоў да дзвярэй, адхінуў заслону і пастукаў 
у дзверы. Здалёку пачуўся голас: 

— Хто? 
— Janussius, — пачуў ён у адказ. 
— Зайдзі. 
Атрымаўшы дазвол, князь адчыніў дзверы і ўвайшоў у 

вялікі багаты пакой, падобны на той, які мы ўжо апісалі, 
але яшчэ прыгажэйшы. Падлога была заслана цудоўным 
персідскім дываном, сцены абабіты парчой, лавы і крэслы 
да самай падлогі пакрываў пурпуровы аксаміт з пазало-
тай. Тут было меней зброі на сценах, затое вялікі стол, 
які стаяў каля акна, быў увесь завалены кнігамі, рознымі 
паперамі. Стаяў на ім і вялікі пазалочаны гадзіннік. 
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Князь-ваявода сядзеў у крэсле. Ён быў у аксамітным 
адзенні, з залатым ланцугом на шыі, непадпяразаны. У яго 
быў сур'ёзны бледны твар, у чорных вачах свяціўся магут-
ны дух. Чорныя вусы, канцы якіх звешваліся ўніз, і чорная 
барада — прыкмета іх роду — дапаўнялі ягоны воблік. На 
твары ў яго таксама адбіваліся мужнасць, упэўненасць у 
сваіх сілах, нават адценне пагарды і пыхі, здавалася, што 
такі чалавек не можа быць лагодным, чулым. Але калі 
ўвайшоў сын, твар яго пасвятлеў. Ён працягнуў руку, сын 
пацалаваў яе і моўчкі стаў за бацькавым крэслам. 

— Ну, што новага, князь? — спытаў бацька (ён заўсё-
ды так тытулаваў сына). 

— Нічога або амаль нічога. 
— А ў мяне ёсць навіны, — прамовіў князь і паказаў 

рукой на паперы. 
— Я магу спытацца ў свайго добрага бацькі, што гэта 

за навіны? 
— Адказы паноў сенатараў, якіх я прасіў быць па-

срэднікамі паміж намі і гэтымі папістамі ў справе паміж 
табой і князёўнай Соф'яй, раз ужо яны адмовіліся ад усіх 
сваіх абяцанняў і дамоў, не пускаюць цябе да яе. Усе, каго 
я прасіў, абяцалі заўтра прыйсці да мяне, а потым яны 
пойдуць да кашталяна і будуць прасіць яго, даказваць, што 
ён павінен адступіцца ад сваіх не прыстойных для магната 
паводзін. Калі ж ён хоча вайны, то будзе вайна, і, Бог ба-
чыць, зацятая будзе вайна! 

Ваявода ўстаў і працягваў: 
— Гэта будзе вайна, з якой Хадкевічы не выйдуць жы-

вымі! Што ты на гэта скажаш? 
— Цалую рукі майму бацьку і гаспадару, дзякую за 

клопаты пра мяне. 
— Як мне здаецца, — дадаў ваявода, — убачыць каш-

талян майго канцлера Льва Сапегу ды яшчэ ваяводу сма-
ленскага, старасту мазырскага, кашталяна жмудзінскага, 
кашталяна кракаўскага, іншых сенатараў і задумаецца, 
зразумее, што дарэмна слухаецца сваіх дзядзькоў-малака-
сосаў, а таксама розных там езуітаў, што толькі сам сабе 
наробіць шкоды і сораму. Перамагчы мяне ён не здолее, 
хай яму памагаюць хоць сотні езуітаў і хоць два нягеглыя 
каралі, бо за Радзівіламі ўся краіна! 
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— Я даведаўся, — сказаў князь Януш, — што Хад-
кевічы ўжо выклікалі з-за мяжы людзей, дасведчаных у 
фартыфікацыйных справах, для абароны сваёй камяніцы. 
Якраз учора прыехалі. 

Ваявода засмяяўся. 
— Няўжо яны думаюць, што могуць зраўняцца са 

мной! — усклікнуў ён. — Са мной і з усімі Радзівіламі! 
Хадкевічы — са мной! Ды мы іх шапкамі закідаем, похва-
мі ад палашоў паб'ём! Гэта ж трэба дадумацца! Не, яны 
робяць гэта, відаць, толькі каб напалохаць нас, паказаць, 
што не хочуць прыйсці да згоды. Яны хочуць вытаргаваць 
у нас і Копысь, і згоду. Гэтаму навучылі іх хітрыя езуіты, 
але ж і мы не не лыкам шытыя! Не, гэта ж трэба! 

Ваявода ў абурэнні пакруціў галавой. Калі паспакай-
неў, спытаў: 

— Можа, ёсць якія навіны ад Соф'і? 
— Ніякіх, князь пільнуе яе, як Аргус*, толькі часам 

бачу яе ў акне, калі праязджаю па вуліцы. Але я спадзяю-
ся, што Таміла здолее прабрацца ў камяніцу Хадкевічаў, ён 
ужо тое-сёе пачаў рабіць для гэтага. 

— Глядзі толькі, — папярэдзіў ваявода, — каб гэты ду-
балом цябе не ўблытаў у штосьці. Хай ён усё робіць сам, 
свой карак падстаўляе, нібыта робіць свае справы не па 
загаду, бо гэтыя папісты адразу ж наладзяць афронт, зві-
навацяць нас у тым, што мы дзейнічаем падманам. А для 
Радзівілаў само падазрэнне ў гэтым — ужо ганьба. 

— Не хвалюйцеся. Я яго добра навучыў, а ён хлопец 
спраўны, кемлівы і адданы мне. 

— Ці ўдасца мне гэтае заўтрашняе пасольства, адзін Бог 
ведае, — прамовіў ваявода, гледзячы на сына, які ўсё яшчэ 
стаяў за крэслам, — але я крыху спадзяюся, што толк будзе; 
калі дванаццаць паважаных і ўплывовых сенатараў завядуць 
гаворку пра нашы справы, то папісты нікуды не дзенуцда, 
зразумеюць, што нельга рабіць так, як яны робяць, не варта 
парушаць дагавор. Пан кашталян і так на валаску ад баніцыі, 
і то з маёй ласкі, хоць ён думае, што яго гэта не абыходзіць. 

Толькі ён прамовіў тыя словы, як пачуліся званы з кас-
цёла Святога Яна. 

— Вечна ён б'е ў вушы, гэты звон да малебнаў спад-
чыннікаў Лаёлы, ідалапаклоннікаў, якія прыкрываюцца 

185 



лісіным хвастом сваіх лізаблюдаў езуітаў. Ужо ў горадзе 
і месца няма, дзе б вочы нашы іх не бачылі, вушы нашы 
іх не чулі. 

Святар, пратэстанцкі пастар, які стаяў і моўчкі слухаў 
размову бацькі з сынам, заўважыў: 

— Доўга Бог цярпліва чакае, але будзем спадзявацца, 
што сапраўдная вера, вера чыстага Святога Пісання, пера-
можа ідалапаклоннікаў. 

— Дарагі ойча, — адказваў яму пан ваявода, — я ўсім 
сэрцам гатовы паверыць вам, але ўжо колькі гадоў запар 
нашы намаганні не даюць плёну, бо кароль са сваімі езуі-
тамі дужа нам шкодзіць. Усё тое, што мы мелі за нябож-
чыкам каралём Аўгустам, цяпер губляем. 

— Нічога, — супакойваў святар, — не адразу праўда 
даходзіць да людскіх сэрцаў. Хай яны растрацяць усе свае 
сілы, а потым мы іх, бяссільных, возьмем. Наша вера не 
згіне, яна распаўсюджваецца па ўсім свеце і заваёўвае ўсё 
новых прыхільнікаў, нягледзячы на моцны націск Рыма. 
Наступіць час, і гэты няшчасны край адчуе Боскую ласку 
і, нягледзячы на нягоды, уведае праўду. 

Ваявода ўздыхнуў і стаў пазіраць у акно, а князь Януш 
падцяў губы. Па тварах іх абодвух было бачна, што веры 
ім не стае, як і надзеі, — такія пачуцці валодалі ў той час 
і іншымі пратэстантамі. Некаторыя з іх нават пераходзілі 
ў другую веру. У самім родзе Радзівілаў ўжо былі такія 
прыклады, узяць хаця б таго ж Сіротку*, які стаў вельмі 
заядлым католікам і паборцам каталіцкай веры. 

— Шаноўны ойча, — князь павярнуў гаворку на раней-
шую тэму, — калі ўбачыце смаленскага ваяводу, перадайце, 
што я заўтра чакаю яго, спадзяюся на яго ўсім сэрцам. 

Гэта азначала, што ваявода развітваецца з ім. Святар 
пакланіўся і выйшаў Бацька з сынам засталіся адны, яны 
перакінуліся яшчэ парай слоў, потым ваявода паклікаў 
свайго пісца і засеў за паперы, а князь Януш зноў пацала-
ваў бацьку руку, выйшаў з пакоя, загадаў падаць сабе каня 
і выехаў у горад. 
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Паздзел 6 

КАШТАЛЯН I КНЯЗЁЎНА 

Раніцай таго самага дня ў камяніцы Хадкевічаў была 
вялікая мітусня. Чакалі, што вось-вось прыедзе жмудскі 
стараста, і ваявода прысылаў сваіх слуг, каб даведацца, 
прыехаў ён ці не. Барб'е і Станіслаў абышлі і агледзелі 
камяніцу, каб папрыкінуць, што можна зрабіць дзеля яе 
ўмацавання і падрыхтоўкі да абароны ў час магчымай аб-
логі. Яны паказалі мулярам і чэлядзі, дзе трэба прабіць ад-
туліны ў сценах для гармат і марцір. Прыслуга з цікавасцю 
прыглядалася да гэтай падрыхтоўкі — усё пацвярджала 
чуткі пра магчымую вайну, якім, праўда, пакуль ніхто не 
верыў, настолькі гэта было дзіўна. У горадзе добра ведалі 
пра сварку Радзівілаў з Хадкевічамі, ведалі пра збор вой-
ска і ўзаемныя пагрозы, але ніхто і думаць не думаў, што 
можа дайсці справа да вайны, да праліцця братняй крыві. 
Толькі ў гэты дзень па Вільні разнеслася вестка пра тое, 
што камяніца жмудскага старасты ўмацоўваецца як крэ-
пасць: прабіваюцца байніцы для гармат, замуроўваюцца 
лёгкадаступныя месцы, дзе можна было б праламаць сця-
ну. Гараджане, якія праходзілі па Замкавай вуліцы, спыня-
ліся, пазіралі на муляраў у фартухах, што стаялі на сценах 
з кельнямі ў руках, ківалі галовамі і казалі адзін аднаму: 

— Дрэнь, мусіць, нашы справы, пане Мацей, калі ўжо 
ў горадзе, у самым цэнтры, робіцца крэпасць. 

— Так, Базыль Іванавіч, трэба, відаць, уцякаць з гора-
да, бо тут будзе вайна... 

I прахожыя ішлі далей, разносячы па горадзе пострах. 
Больш за ўсё непакоіліся тыя, хто жыў блізка каля камяні-
цы Хадкевічаў — яны баяліся стаць нявіннымі ахвярамі 
грамадзянскай вайны. Бледныя, маўклівыя, яны са страхам 
пазіралі на тыя прыгатаванні, распытвалі пра колькасць 
войска, а яна ў вуснах палахліўцаў расла і расла, гаравалі, 
былі гатовы танна прадаць свае дамы, калі б толькі нехта 
адважыўся купіць іх. 

Тым часам пан Барб'е, начапіўшы доўгую шпагу, у 
капелюшы з пёрамі, чорным плашчы хадзіў па камяні-
цы, пакручваючы вус, усё аглядаў, караскаўся аж на дах, 
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задаваў работу мулярам. Перш за ўсё ён загадаў падвоіць 
сцяну з боку царквы Багародзіцы, якая выходзіла на чужы 
падворак. Адтуль лёгка можна было прабіць яе, зрабіць 
пралом і прарвацца ў камяніцу. Ён вызначыў месцы, з 
якіх можна было адбіць напад пры дапамозе гармат і мар-
цір, паказаў, дзе дабавіць кладкі, дзе збіць, а дзе прабіць 
вузкія шчыліны-байніцы, якія знізу расшыраліся так, каб 
магла змясціцца гармата. Работа ішла поўным ходам, але 
рабілася ўсё ціха, спакойна, у маўчанні. Пакуль усё гэта 
чынілася ў камяніцы Хадкевічаў на Замкавай вуліцы, каш-
талян спакойна маліўся ў сваім палацы каля манастыра 
бернардзінцаў. На той час ён яшчэ не аддаў яго ордэну 
францысканцаў, ягоны палац з садам стаяў упрытык да іх 
кляштара, з другога ж — да невялічкага доміка бернар-
дзінак; крыжык над ім нагадваў хутчэй не пра манастыр, а 
пра шпіталь — так убога ён выглядаў. 

Сядзіба кашталяна, якую ў той час у народзе называлі 
кашталяніяй, не была ні вялікай, ні шыкоўнай — гэта быў 
хутчэй звычайны вясковы мураваны дом. Такі вясковы 
выгляд яму надаваў сад. Тут панавала цішыня, якая пару-
шалася толькі хорам манашак, што далятаў ад кляштара. 
Двор кашталяна не быў такі пышны, як ваяводскі, тут 
было больш свабоды і менш строгасці. I хоць вялікага по-
страху не было, але захоўваўся парадак. Палац быў чысты, 
яго сцежкі былі пасыпаны белым пяском, на сценах пакояў 
віселі партрэты продкаў, пачынаючы з таго Ходкі Барэйкі, 
ад якога вялі свой род Хадкевічы, а паміж імі — абразы і 
карціны з гісторыі касцёла і краіны. Каля кожных дзвярэй 
там стаялі паводле звычаю сярэбраныя чашы са свянцонай 
вадой. Кожны, хто заходзіў, хрысціўся. 

Слугі не хавалі тут пад крысо прылад для гульні ў кос-
ці, як у калідорах у Радзівілаў, бо ў кашталяна азартныя 
гульні былі строга забаронены; яны бавілі час за кніжкамі 
з жыцця святых або ў размовах. Сам кашталян раніцой 
звычайна сядзеў у сваім пакоі, абабітым чорнай тканінай. 
У гэтым доме сведчанні набожнасці гаспадара пераважалі 
над раскошай і ўпрыгожаннямі. Каля сціплага ложа віселі 
крыж, драцяная плётка, побач — шабля і шлем; на стале 
ляжалі кнігі: хроніка Бельскага* (у той час забароненая, 
аднак католікі яе чыталі), хроніка Мацея Стрыйкоўскага*, 
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жыціі святых, пропаведзі Скаргі*, запіс дыспуту ксяндза 
Сміглецкага з ерэтыкамі, а таксама мноства езуіцкіх па-
негірыкаў і розных звіткаў — зброя ў вайне за веру, якая 
ішла паміж католікамі і іншаверцамі. Кашталян толькі што 
вярнуўся з ранняй імшы ад бернардзінцаў і ў задуменні 
снедаў. 

У дзверы пастукалі. 
— Хто там? 
— Servus tuus Domine, Joannes. — Вітаю цябе, пане, 

гэта я — Ян. 
— Калі ласка, вашамосць, заходзьце. 
Кашталян устаў і зрабіў некалькі крокаў насустрач 

госцю. 
Гэта быў езуіт, яго можна было пазнаць па чорным вуз-

кім адзенні, па схіленай пакорліва постаці і хітрым паглядзе, 
па складзеных на грудзях руках. На ягонай галаве святлела, 
нібы добрая талерка, танзура*. На фоне цёмнага адзення 
яго бледны выцягнуты твар з вострай сківіцай і зморшча-
най скурай, упалымі вачыма, худым доўгім носам, блед-
нымі шчокамі і тонкімі вуснамі здаваўся зусім старэчым. 

Езуіт, айцец Ян, увайшоў, пакланіўся, малітоўна склаў 
рукі, ступіў крок і зноў пакланіўся, потым яшчэ раз, аж па-
куль кашталян не сціснуў яго аберуч і не пасадзіў у крэсла, 
дзе той прыстроіўся з краю, трымаючы пад пахай шапачку. 

— Што ў вас новага, ойча? — спытаў кашталян. 
— У нас у калегіуме нічога новага, — адказаў айцец 

Ян. — Выйшаў у горад з Соцыюшам, які меў справу да 
бернардзінцаў: хацеў паглядзець на нашу касцельную ка-
пэлу. I, карыстаючыся выпадкам, рашыў прынесці сваё 
шанаванне яснавяльможнаму пану. 

— Шчыра дзякую вам, — прыязна адказаў кашталян. — 
Можа, вып'еце чаго, а то і паешце. 

Езуіт пакланіўся, ягоны язык міжволі аблізнуў сасмяг-
лыя вусны. 

— Як вам вядома, яснавяльможны пане, — адказаў 
ён, — законы нашага ордэна забараняюць нам піць і есці 
ў свецкіх асоб. 

— Гэта для моладзі, — запярэчыў кашталян, — а вам, 
ойча, які не паддаецца спакусам, можна. Дазвольце, я за-
гадаю. 
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— Не, не, яснавяльможны пане, — паспяшаўся адмо-
віцца езуіт, — мы прывыклі шанаваць законы ордэна, асаб-
ліва пасты. 

Кашталян больш не настойваў 
— Як пажывае ваш шаноўны рэктар калегіума, айцец 

Гарсія Альбіян? 
— Дзякуем Богу, які падтрымлівае яго ў добрым на-

строі і здароўі, бо цяпер цяжкія часы, глава ордэна можа 
спатрэбіцца для вайны. 

— Ваша праўда, ойча, ваша праўда, — адказаў кашта-
лян. — Касцёл ваюе, даўно ваюе з ерэтыкамі. 

— Нам найбольш непрыемна іх суседства з нашым 
касцёлам Святога Яна, праз гэта мы церпім знявагу з на-
шых святынь. Ніводзін з нас не можа паказацца на вуліцы, 
каб не спаткацца з касымі паглядамі, не быць абражаным, 
каб яму не кінулі граззю ў твар. Здаецца, што яны знарок 
падпільноўваюць нас, нават моладзь, якая ідзе ў акадэмію, 
не мінаюць. А болын за ўсё шкада, — уздыхнуўшы, дадаў 
езуіт, — што гэтае месца, якое цяпер апаганена ерэтыкамі, 
было некалі жытлом нашага шаноўнага апекуна, ягамосці 
ксяндза-кардынала Святога Сікста (Юрыя Радзівіла), вялі-
кага заступніка нашага ордэна; пра ўсё гэта можна сказаць 
словамі Святога Пісання: "Гэта быў дом для малітваў, а 
яны зрабілі з яго логава разбойнікаў". 

Пры адной згадцы пра Радзівілаў кашталян пазмрачнеў 
і сказаў: 

— Што зробіш, ойча, не вам адным даліся яны ў знакі. 
I мне яны нарабілі шмат злога, але я спадзяюся, што Бог 
пакарае іх, а сам выцерплю ўсё. 

Кашталян правёў далонню па сівой галаве і такіх жа 
вусах. 

— Яны рыхтуюць для вас, яснавяльможны пане, 
штосьці новае. Мы бачылі, што ў іх палацы пачаўся нейкі 
незвычайны рух, — паведаміў ксёндз Ян. 

— Мабыць, рыхтуюцца да вайны! — усклікнуў Ге-
ранім Хадкевіч. 

— Не ведаю, — адказаў езуіт. — Хто зразумее, што яны 
вытвараюць? Але яны рассылаюць многа ганцоў ва ўсе 
бакі, і да іх многа пасланцоў прыбывае, усё прыносяць і 
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адносяць лісты. Відаць, рыхтуюцца да нечага. Я чуў, нібы-
та яны склікаюць у Вільню многіх сенатараў. 

— Я пра гэта ведаю, — сказаў кашталян. — Мабыць, 
спрабуюць зладзіць нейкі хаўрус, але ж не той цяпер час. 

— I я так думаю, што рыхтуецца нешта накшталт 
змовы, бо прыдворныя Радзівіла кажуць, што ён дужа 
ўстрывожаны. А некаторыя з ягоных прыхільнікаў за-
страшваюць яго вайной, таму ён пабойваецца, як бы чаго 
не здарылася, як бы не пачалася міжусобіца — яму ж не 
хочацца, каб ён стаў таму прычынай. Сёння раніцой да 
нас прыходзіў адзін з нашых тайных прыхільнікаў з двара 
ваяводы і сказаў, нібыта збіраюцца адправіць нейкае па-
сольства да яснавяльможнага пана. 

— Да мяне? Ад каго? — спытаў кашталян, ажывіў-
шыся. 

— Ад ваяводы. 
— Дзеля чаго? 
— Гэтага яшчэ ніхто не ведае. Ён сказаў, што заўтра 

будзе ведаць. 
— Заўтра! Мне трэба сёння. Але я да ўсяго гатовы. 
Аднак жа лёгка было заўважыць, што гэтая навіна 

ўстрывожыла кашталяна. Ён прайшоўся па пакоі перад 
езуітам і спытаўся: 

— Каго ж яны да мяне пашлюць? 
— Напэўна, тых сенатараў, што, як нам паведамляюць, 

прыязджаюць з усіх канцоў. 
— Так-так! Хадкевічу — сенатараў? Гэткіх жа, як і ён, 

ерэтыкоў, адшчапенцаў, цяперашніх канфедэратаў, падбух-
торшчыкаў, якія прысягалі і падпісваліся супраць нас, суп-
раць права, супраць караля, супраць парадку! Добра, што 
сёння прыязджае мой пляменнік, стараста, ён пасведчыць 
супраць іх і дапаможа мне. 

Езуіт устаў, раз, другі і трэці пакланіўся, за трэцім 
разам развітаўся: 

— Laudetur Jesus Christus. — Слава Ісусу Хрысту. 
I выйшаў. 
Кашталян загадаў падаць каляску, апрануў сабалінае 

футра з доўгімі, да пят, рукавамі, пакрытае ярка-чырво-
ным аксамітам, і ў хваляванні пачаў чакаць. Праз дзве-тры 
хвіліны пачуўся тупат коней, зайшоў прыдворны і сказаў, 
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што можна ехаць. Кашталян выйшаў Каля варот чакала 
каляска, абабітая пазалочанай скурай, цвікамі з пазало-
чанымі галоўкамі. У яе былі невысокія колы і не вельмі 
зручныя сядзенні. 

Кашталян сеў у каляску, фурман — наперадзе, на коз-
лах, два гайдукі сталі ззаду, некалькі прыдворных ехалі 
конна побач, а для таго, каб пракладваць шлях, уперадзе 
ехалі некалькі казакаў. 

Кашталян загадаў: 
— Да камяніцы пана старасты! 
Коні з пукамі пунсовых пёраў шпарка кранулі з месца, 

мінулі палац канцлера Льва Сапегі, праехалі па Бернар-
дзінскім завулку і павярнулі на Замкавую вуліцу, а адтуль — 
каля палаца Радзівілаў — да камяніцы Хадкевічаў. 

Праязджаючы каля палаца ваяводы, кашталян знарок 
адвярнуўся ад царквы, слугі высыпалі з варот паглядзець 
на яго, шапталіся і строілі кепікі. Світа кашталяна за-
хоўвала важнасць і не звяртала на іх увагі. Калі яны ўжо 
міналі палац, адчынілася акно, паказалася чорная барада 
ваяводы, на вуліцу данеслася абразлівае слова bannita*. 

Кашталян не павярнуўся, але пачырванеў, рука моцна 
сціснула рукаяць шаблі, а ўслых ён набожна прамовіў: 

— Даруй ім, Божа, а мне дай сіл вытрымаць. 
Каляска шпарка праехала паўз муры кардыналіі і 

спынілася каля варот камяніцы. 
Кашталян выйшаў. 
Ледзь толькі здалёк пачуўся тупат коней кашталяна, як 

у акне палаца Хадкевічаў раптам паказалася дзявочая пос-
таць — бледная, з распушчанымі валасамі, — яна мільга-
нула і знікла. Кашталян увайшоў праз вароты і ўбачыў на 
падворку каля іх маршалка двара і некалькіх прыдворных, 
усе стаялі з непакрытымі галовамі. Быў там і пан Барб'е, 
ён таксама зняў свой капялюш, але трымаўся больш вольна. 

— Дзень добры вашым мосцям! Пана старасты яшчэ 
няма? — спытаў Хадкевіч. 

— Пакуль што няма, — адказаў маршалак, — чакаем з 
хвіліны на хвіліну, толькі нешта яго не відаць. 

— Скажыце князёўне, што я хачу бачыць яе. — Ён 
падняў руку, і тут жа адзін з прыдворных пабег уверх па 
лесвіцы выконваць ягоны загад. 

192 



— Пан Барб'е! Вітаю вас. Калі прыехалі? — загава-
рыў кашталян да француза. 

— Толькі ўчора ўвечары, а вось сёння адразу ж узяўся 
за работу. 

— За якую работу? 
— Па ўмацаванні камяніцы, — адказаў француз. 
Кашталян у нецярплівасці тупнуў нагой. 
— Што вы кажаце? 
— Такі быў загад пана старасты. 
— I вы ўжо распачалі работы. 
Барб'е паказаў рукой на людзей, што працавалі на 

рыштаваннях, снавалі туды-сюды, на катлы з гарачай ва-
дой, якую мусілі ліць на сцяну з-за холаду. 

— Дрэнна, што вы робіце ўсё так адкрыта, — буркнуў 
Хадкевіч. — З вуліцы гэта бачаць, могуць падумаць невя-
дома што. Палову муляраў лепей зняць, часу яшчэ хапае, а 
пакуль трэба рабіць выгляд, што нешта падпраўляецца. Не 
паказвайце, што вы тут займаецеся фартыфікацыяй. На-
вошта даваць assumpt — пацвярджэнне — злым людскім 
языкам, і так здольным на ўсё. I не прабівайце ў сценах 
байніц. З гэтым можна пачакаць. 

— Некалькі прабілі ўжо, — сказаў Барб'е. — Ды нам і 
не загадвалі рабіць гэта ўсё патаемна. 

— Я вас не вінавачу, але навошта пану старасту такая 
спешка? 

Пасланы прыдворны вярнуўся і паведаміў: 
— Панна князёўна чакае яснавяльможнага пана. Яна 

наверсе. 
Кашталян кіўнуў галавой і, незадаволены, пайшоў на-

верх. Падаў знак свіце, каб заставалася ўнізе, а сам узы-
шоў па лесвіцы і адчыніў дзверы ў вялікую залу, у якой 
яго чакала слуцкая князёўна Соф'я Алелькавіч. 

Гэтая зала выходзіла вокнамі на Замкавую вуліцу, усе 
сцены тут былі ўвешаны партрэтамі і абразамі. Пакой 
аздаблялі некалькі венецыянскіх люстраў у сярэбраных 
рамах і гадзіннік вышынёй у некалькі локцяў, у дэкара-
тыўнай шкляной скрынцы. Крэслы з белымі пазалочанымі 
кручанымі ножкамі доўгім радам стаялі перад мармуровым 
сталом у пазументах, ножкі яго былі выразаны ў выглядзе 
грыфаў, дэльфінаў і крылатых сфінксаў. 
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Калі ўвайшоў кашталян, князёўна стаяла пасярод па-
коя. Яна была бледнай хударлявай бландзінкай, са свет-
лымі вачыма, невясёлым тварам, бледнымі вуснамі. На 
ёй было плацце з тоўстай цёмнай хвалістай матэрыі, 
абшытай фальбонамі, з хвастом, што цягнуўся па зямлі. 
Валасы на яе галаве былі сабраны ўверсе і зашпілены да-
рагой заколкай. Яна здавалася больш высокай, чым была, 
таму што плацце на ёй было доўгае і хвалістае, а чаравікі 
з высокімі абцасамі. Да таго ж князёўна Соф'я была ху-
дарлявай, што выглядала непрывычна рэдка ў тыя часы. 
Па яе твары быў разліты смутак, які, здавалася, быў у яе 
ад самага нараджэння, не пакідаў яе ні на хвіліну. I не 
дзіва. 

Яна была сіратой. Таму выраз глыбокага смутку да-
паўняўся станам прымірэння з лёсам, цярплівасці, але ў 
ясных блакітных вачах свяціліся жыццё і пачуццё. 

Як толькі ўвайшоў кашталян, князёўна пачціва паца-
лавала яму руку, ён нахіліў галаву дзяўчыны і пацалаваў 
яе ў лоб. Потым запрасіў яе сесці, падсунуў да яе крэсла і 
хацеў загаварыць, але тут убачыў у левых дзвярах нерухо-
мую постаць пані ахмістрыні. 

Гэта была асоба паважнага ўжо веку, але яшчэ надзвы-
чай стройная, яна стаяла, нібы кол праглынуўшы, а вочы 
вытарашчвала, не раўнуючы, як жаба. Плацце яе мела 
столькі складак, што нават выглядала смешным, грудзі 
непрыемна аголены, хаця ўвогуле там не было на што 
глядзець. А што рабілася на яе галаве — пяром не апісаць! 
Чаго толькі не было на ёй! Перш за ўсё там былі валасы 
свае і чужыя, натапыраныя, зачасаныя ўгору, як свечкі, 
і, што горш за ўсё — здавалася, нібы яны выраслі не з 
аднаго месца, бо мелі розны колер. Там былі і грабяні, і 
заколкі, і шпількі, і кветкі, і пёркі, і шкельцы. Пачварны 
французскі чуб узносіўся ўгору на цэлы локаць, у дзверы 
менш багатага дома ён мог бы і не пралезці. 

Пані ахмістрыня чакала позірку кашталяна, нібы каня 
дажджу, калі ж урэшце дачакалася, то пакланілася, за-
быўшыся пра свой выдатнейшы чуб, так нізка, што ледзь 
не пашкодзіла яго. Кашталян прывітаў яе, сказаў некаль-
кі ветлівых слоў і тут жа адпусціў. Яна выйшла, але не 
было ўпэўненасці, што не засталася слухаць пры дзвярах. 
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Ледзь толькі за ёй зачыніліся дзверы, кашталян павярнуў-
ся да князёўны, у позірку якой чыталася пытанне, і сказаў: 

— Шаноўная паненка, вы хутка расстанецеся з дзя-
цінствам, дзякуй Богу, у лютым наступіць шчаслівы для 
вас шаснаццаты год. Есць за што падзякаваць Богу. 

— I вам, — падхапіла князёўна, — за тое, што вы апе-
каваліся сіратой. 

— Мы рабілі ўсё, аб чым мяне і майго нябожчыка бра-
та старасту прасіў ваш шаноўны бацька. Прычым рабілі з 
душой і сэрцам, клапоцячыся пра ваша шчасце. 

— Я разумею гэта і пастараюся аддзякаваць вам, як 
бацьку, — адказала князёўна. 

— Спадзеючыся на вашу ўдзячнасць, ваша добрае 
сэрца, я звяртаюся да вас, — казаў далей кашталян, — як 
да дарослай дзяўчыны, якая неўзабаве стане паўналетняй. 
Паслухайце, што я вам скажу. Я ніколі яшчэ не гаварыў з 
вамі пра важныя справы, бо вы былі ў шчаслівым дзіцячым 
узросце, які не варта азмрочваць і засмучаць. Таму, калі я 
скажу нешта непрыемнае вам, палічыце гэта як пачатак 
жыцця, якое будзе не заўжды такім бязвоблачным, як у 
дзяцінстве, а Бог вучыць нас быць цярплівымі. 

— Усё, што вы мне скажаце, я прыму з пакорлівасцю 
і ўдзячнасцю, — спакойна і пачціва, толькі злёгку пачырва-
неўшы, прамовіла князёўна. 

— Я не сумняваюся ў гэтым, — працягваў кашталян. — 
Вы ведаеце, што князь-ваявода віленскі прасіў вашай рукі 
для свайго сына князя Януша. 

Кашталян зірнуў на Соф'ю, яна выглядала спакойнай, 
толькі пры ўпамінанні імені Януша ўспыхнула, пабляднела 
і збянтэжылася, кашталян спахмурнеў, але загаварыў зноў: 

— I я, і мой брат, нябожчык, ахвотна згаджаліся на 
гэты шлюб, таму што бачылі князя як роўнага вам у родзе, 
багацці, спадзяваліся на ваша шчаслівае жыццё замужам. 
З нашага дазволу ў вас бываў князь Януш, ён стараўся 
выклікаць вашу прыхільнасць. 

Тут кашталян спыніўся, Соф'я маўчала. 
— Скажыце мне шчыра, скажыце адкрыта як апекуну, 

як бацьку, ці спадабаўся ён вам? 
— Воля апекуноў будзе маёй воляй, — адказала кня-

зёўна. 
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— Я пытаюся ў вас не пра гэта, — патлумачыў кашта-
лян, — я не хачу ведаць, паслухаецеся вы мяне або не, я ў 
гэтым не сумняваюся, я хачу... 

— Што вы хочаце пачуць? 
— Ці спадабаўся вам князь Януш? 
Князёўна маўчала. 
— Не ведаеце, што адказаць? — дапытваўся кашта-

лян. — Мне здаецца, што вы не хочаце мяне пакрыўдзіць, 
таму што чулі пра размовы, нібыта князёўна мае прыхіль-
насць да сына ваяводы. Дык скажыце мне, скажыце шчыра. 

Князёўна ўсё яшчэ маўчала. 
— Хіба ты мне нічога не скажаш? — зноў спытаў 

кашталян. 
Князёўна Соф'я ўстала, яе твар зачырванеўся, ажывіў-

ся, вочы заблішчалі. 
— Вы чакаеце майго прызнання, — сказала яна. — А 

навошта яно вам? Усё рашае не мая воля, а ваша. 
— Я хачу, каб вы мелі пэўнасць, што прымусам, сілай 

мы нічога не будзем рабіць, калі ж я пытаюся пра вашы 
пачуцці, то толькі для таго, каб мець іх на ўвазе. 

— Вы ведаеце мяне, вы ведаеце ўсё, таму вам і не па-
трэбна ні пра што пытацца, — адказала князёўна Соф'я. 

— Чаму вы лічыце, што я вас добра ведаю? Я хачу ве-
даць вас яшчэ лепей, — даводзіў кашталян, — лепей, чым па 
чутках і плётках. Я хачу, каб вы пра ўсё расказалі мне самі. 

— Вы хочаце гэтага? — перапытала князёўна. — Тады 
не вініце мяне за тое, што вы пачуеце, бо вы захацелі 
пачуць. Я паслухмяная, ведаю свой абавязак перад вамі, 
ведаю, што ўсё жыццё буду ўдзячнай вам. Я вас паважаю 
і цаню, ведаю, што вы супраць князя Януша, але я — я 
адношуся да яго прыхільна. 

— Прыхільна! — усклікнуў кашталян, нібыта баяўся 
такога адказу і не спадзяваўся яго пачуць. — Гэта праўда, 
гэта на самай справе? Так? 

— Так! — смела адказала князёўна. 
— I хочаце стаць ягонай жонкай? — спытаў ён яшчэ. 
— Я ўсё сказала, — ціха прамовіла князёўна. 
— А цяпер паслухайце, што я вам скажу, — пачаў 

кашталян. — Вы прыхільныя да яго, ён нас ненавідзіць, 
вы выказваеце ўдзячнасць нам, ён нас праследуе. Вы за 
Радзівілаў, а Радзівілы нашы ворагі, яны мне, мне, кажу я 
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вам, пагражаюць баніцыяй, нашай веры (праўда, не вашай) 
яны варожыя, супраць нас, супраць яе, супраць караля ста-
яць; яны б нас, каб маглі, у лыжцы вады ўтапілі б. I вы ім 
выказваеце прыхільнасць? 

— Яшчэ раз паўтараю, — адказала Соф'я спакойным 
голасам, — што я ведаю пра вашу нада мной уладу і буду 
паслухмянай вам. 

— Справа не ў тым, што вы будзеце паслухмянай, я 
ў гэтым упэўнены, я хацеў адкрыць вам вочы на тое, хто 
яны такія! 

— Не мая то справа, і не на дзяціны розум разбірацца 
ў ёй. 

— Гэта справа любога розуму. Не трэба, князёўна, 
прыніжаць сябе. Лепей выслухайце мяне. Калі князь-вая-
вода прасіў вашай рукі для сына, мы з нябожчыкам братам 
далі на гэта згоду, і вы ведаеце, чым ён нам сплаціў? 

— Не ведаю. 
— Ён выклікаў нас у суд, каб выжыць з маёнтка. А 

цяпер праследуе і пагражае вайной, збірае войска, хоча 
паслаць яго на нас. Дык скажыце, калі маеце да нас хоць 
крыху дабрыні, калі да нас горнецца ваша дзіцячае сэрца, 
скажыце, ці можаце вы быць жонкай князя Януша? 

— Не, — холадна і цвёрда адказала князёўна. — Не. Я 
гэта бачу. 

— Хай Бог аддзячыць вам за гэтыя словы, яны мяне 
ажывілі, — сказаў Хадкевіч, устаў і пачаў хадзіць па па-
коі, — бачу, што вы адчуваеце ў сабе павагу і ўдзячнасць 
да нас. Паверце мне, гэтая вашая прыхільнасць лёгка пакі-
не ваша сэрца. 

— Ніколі, — ціха адказала Соф'я. 
— Ніколі? — перапытаў кашталян. — Ніколі? Але ж вы 

самі прызналі, што не можаце быць жонкай князя Януша! 
— Я магу толькі захоўваць маю прыязнасць да яго, 

павагу — да самай смерці, і я так і зраблю. 
Кашталян паціснуў плячыма. 
— Вам трэба пазбыцца таго, што вы называеце пры-

хільнасцю да князя Януша, дзеля вас самой. Выйсці за 
яго замуж — рэч для вас немагчымая. I чым болей ён 
будзе дамагацца вас, тым больш немагчымай яна будзе. 
Чым больш зацята ён будзе настойваць, тым болей раззлуе 

197 



нас, а таму лепей пазбаўцеся ад таго, што можа толькі 
азмрочыць вашы маладыя гады. 

— Ніколі! — адказала князёўна. — Але не думайце, 
што з-за гэтага я не буду вам паслухмянай. I тое ніколі — 
і гэта ніколі. 

— I як жа вы здолееце так патрапіць? 
— На ўсё воля Божая, я сама не ведаю. Будзе так, як 

Ён загадае і вырашыць. 
— Я хачу сказаць вам яшчэ, — прамовіў кашталян, — 

што не спадзяюся на нейкія перамены. Я толькі прашу вас, 
князёўна, зразумець тое, што вы ўжо самі прызналі справяд-
лівым. Зразумейце, што ў такім становішчы для нас было б 
найвялікшай знявагай, прыніжэннем, радасцю для нашых 
ворагаў, калі б мы адцалі вас яму. Так, толькі Бог бачыць 
усё і ведае, чым яно скончыцца, Бог можа ўсё перайначыць. 
Аднак у нашым дагаворы запісана, што без вашай волі і зго-
ды, князёўна, мы вас аддаць не можам. Трэба, каб толькі вы, 
вы самі, калі гэта будзе патрэбна, сказалі князю Янушу, што 
вы не можаце стаць ягонай жонкай, не можаце, не хочаце... 

— Хто? Я? — усклікнула слуцкая князёўна, падхапіў-
шыся з крэсла. — Каб я яму сказала гэта ў той час, калі я 
думаю іначай? Навошта? Дзеля чаго? Хіба вы не мой апя-
кун, хіба не маеце нада мной улады, каб вырашыць гэта 
без мяне? Навошта ж я павінна гэта казаць? 

Кашталян, уражаны словамі дзяўчыны, стаяў і маўчаў. 
Яму не было чаго адказаць ёй, да таго ж ён разумеў яе 
становішча і не хацеў настойваць на сваім, бачыў, што яна 
і так выказала многа пачцівасці і пакорлівасці. 

— Падумайце, — сказаў ён пасля хвіліннага маўчан-
ня. — Гэтая справа можа не скончыцца без вас, калі Ра-
дзівілы будуць дзейнічаць згодна з дагаворам, не супа-
кояцца і пойдуць да вас. I тады мы будзем вымушаны 
паставіць вас перад імі, і вы сваімі вуснамі скажаце князю 
Янушу: "Не". 

— Але ж князь Януш будзе ведаць, што гэта хлусня, — 
усклікнула князёўна. 

— Адкуль? — сурова спытаў кашталян. — Хіба часо-
вая прыхільнасць дае заруку на будучае? А можа, вы яму 
ўжо сказалі? 

— Пакуль што — не; без вашай волі я гэтага не зра-
біла б. 
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— Нават калі б вы гэта ўжо зрабілі, — заўважыў каш-
талян, — дзіцячыя абяцанні не маюць ніякай сілы, і толькі 
цяпер вы маеце права абяцаць і трымацца свайго слова. 

Князёўна маўчала і слухала. 
— Дарагі дзядзька і апякун мой, — сказала яна, уста-

ючы, — не прымушайце мяне маніць праз сілу, мне гэта 
брыдка. Я не скажу, я не магу сказаць гэтага князю Яну-
шу; ён ведае, ён адчувае, што ён неабыякавы мне. Наво-
шта ж мне маніць, нават дзеля патрэбнай справы? Я не 
зманю, не ўчыняйце нада мной такога, я гэтага не зраблю, 
бо гэта не для маіх гадоў і вышэй маіх сіл. 

— Вам гэта пад сілу, — адказаў кашталян, — бо вы, 
бачу я, маеце волю і недзіцячую стойкасць. У гэтым для 
вас не было б нічога цяжкага, каб вы толькі захацелі. 

— Я згаджуся на ўсё, чаго толькі вы ад мяне не запа-
трабуеце, — запэўніла князёўна Соф'я, укленчыўшы і ца-
луючы руку кашталяну, якую ён паспешліва схаваў, — але 
не рабіце так, каб я сама ўсё гаварыла князю Янушу. 
Хопіць таго, што вы скажаце ўсё ад майго імя. 

— Але вы ўвайдзіце ў наша і сваё становішча, — да-
водзіў стары, — падумайце, што будзе тады, калі яны, па-
водле дамовы, будуць пытацца ў вас, а вы забраўшы сабе 
ў голаў нейкае дзіўнае жаданне праўдзіва сказаць князю 
Янушу, што ён вам даспадобы. Падумайце, памяркуйце, у 
якім становішчы акажамся мы? Так, мы мусім пакорліва 
аддаць вас яму, маўчаць, набраўшыся сораму. 

— Вось і пастарайцеся зрабіць так, каб да таго не 
дайшло, — прамовіла князёўна Соф'я. — Гэта залежыць ад 
вас, гэта ў вашых сілах, толькі не ўмешвайце мяне, адказ-
вайце самі, рабіце, што хочаце. А я слова не скажу, буду 
паслухмянай. 

— Вы не хочаце ісці супраць свайго сумлення, не хо-
чаце маніць? 

Кашталян спытаў так, бо не мог вытлумачыць паводзін 
князёўны нічым іншым, апроч яе думак і пачуццяў. 

— Не, — адказала князёўна, — аднак гэта звыш маіх 
сіл, я не змагу гэтага зрабіць. 

— Нават дзеля таго, каб выратаваць нас ад сораму? — 
спытаў кашталян. 

— Нават дзеля выратавання жыцця, — пацвердзіла 
Соф'я. 
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Кашталян спыніў яе, узяў шапку, наморшчыў лоб і 
сказаў: 

— Вы не па гадах разумная, і воля ў вас не па гадах; 
рабіце тое, што вам падабаецца, а мы будзем старацца, каб 
не дайшло да таго, што вам спатрэбіцца даваць адказ па 
гэтай справе. 

Князёўна пацалавала кашталяну руку, перахрысціла 
яго, памаўчала, а потым ціха спытала: 

— А што, няма ніякай надзеі на прымірэнне? 
— Ніякай, Бог бачыць, ніякай надзеі, ані блізка! Ра-

дзівілы збіраюць супраць нас войска, да іх далучаюцца ўсе 
ерэтыкі. Усе ворагі католікаў і караля, усе рыхтуюцца да 
вайны, якая нам няўхільна пагражае. Уся Літва бярэцца за 
зброю — або з намі, або супраць нас, супраць вас... 

— Супраць мяне! Няўжо я так многа значу для князя 
Януша? — спытала Соф'я. 

— О не! Нават і не думайце так! — усклікнуў каш-
талян, ён падхапіў і выказаў думку, якая раптам прыйшла 
яму ў голаў: — Вы яшчэ дзіцём былі, калі была зладавана 
гэтая дамова. Справа зусім не ў вас, а ў княствах Слуцкім 
і Капыльскім, у вашых сядзібах, у вашых маёнтках. Не вас 
яны любяць, а ваша багацце! 

— Не мяне! Не мяне! Гэта ваявода мог думаць так і 
рабіць так, але не Януш, ён на такое не здатны! — упэў-
нена запярэчыла князёўна. 

— Паверце мне, дарагая паненка, яблык ад яблыні не-
далёка коціцца, — прамовіў кашталян. — Урэшце, гэта не 
мая справа пераконваць вас, час пакажа. Бывайце здаровы 
і нікому не пераказвайце таго, пра што мы тут размаўлялі. 

Кашталян зноў пацалаваў князёўну ў лоб, яна яго — у 
руку, на тым яны і развіталіся. Ледзь толькі за кашталя-
нам зачыніліся дзверы, як у залу ўвайшла ахмістрыня, але 
паспела ўбачыць толькі ягоную спіну і не дачакалася тых 
слоў захаплення ёю, на якія спадзявалася. 

— А вось і наш пан стараста едзе! — усклікнула яна, 
зірнуўшы ў акно. 

Соф'я не чула яе слоў, бо павольнымі крокамі пайшла 
ў свае пакоі, а за ёй паспяшалася і незадаволеная пані 
ахмістрыня, папраўляючы на галаве ўбор, які ціснуў на яе 
сваёй вагой. 
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Якраз у гэты час світа пана старасты Яна Караля Хад-
кевіча праехала па вуліцы і доўгім ланцугом расцягнулася 
да варот камяніцы пад прывітальныя воклічы прыдворных 
і ўсіх жыхароў віленскага палаца. У канцы світы паказаў-
ся і сам пан стараста, ён ехаў конна, а ў ягонай калясцы 
сядзеў князь езуіт, яго спавядальнік. Віленскі кашталян, 
дзядзька старасты стаяў на апошняй прыступцы лесвіцы і 
першы прывітаў пана Яна, як толькі той злез з каня. 

Пасляслоўе 

На наступны дзень перад палацам Радзівілаў быў стра-
шэнны гармідар: пляц перад ім і дзядзінец запаланіліся 
людзьмі і коньмі світы, гусарамі, гайдукамі, слугамі, каза-
камі паноў сенатараў, якія сюды з'ехаліся. Гэтая мешаніна 
людзей, коней і павозак уяўляла сабой пярэстую карціну, 
якой цікаўныя віленскія жыхары любаваліся, стоячы ў ва-
ротах сваіх дамоў, каля вокнаў і на кучах гною і смецця, 
якія ў тыя часы нібы валам акружалі частку дамоў. У тым 
натоўпе былі самыя розныя фарбы і ўборы: яркія гусары, 
шыракаплечыя казакі з доўгімі чубамі, валатоўскія гай-
дукі, маленькія пажы ў вузкім адзенні, мноства прыдвор-
най шляхты, разадзетай на розны манер, пры крывых па-
радных шаблях, што называліся карабелямі, на конях. Уся 
гэтая процьма прыдворнай чэлядзі ўзняла вялікі галас. А ў 
гэты час у ваяводы паны снедалі і таксама вялі ажыўленыя 
размовы, перш чым ад імя ваяводы адправіцца з пасоль-
ствам да віленскага кашталяна. Не было яшчэ толькі канц-
лера Льва Сапегі, зяця ваяводы, ён нешта спазняўся. Але 
неўзабаве і ён са світай паявіўся на Замкавай вуліцы. Сам 
канцлер ехаў у калясцы, з сабой узяў толькі некалькі слуг. 
З цяжкасцю праціснулася каляска Сапегі да варот палаца, 
абмінаючы коней, людзей, павозкі тых, хто прыбыў раней. 
I вось каля ганка выйшаў з каляскі Леў Сапега — высо-
кага росту, мужны, прыгожы, стройны, твар упрыгожвалі 
вусы і невялікая бародка; негустыя валасы на галаве былі 
акуратна падстрыжаны. Канцлер падаўся прама ў залу, у 
якой ужо сабраліся ўсе сенатары. Гэта быў вялікі высокі 
пакой з дзесяткам доўгіх вокнаў; на сценах яго, абабітых 
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пунсовым аксамітам, была развешана зброя. У зале па-
навалі шум і гоман, бо ўсе госці ажыўлена размаўлялі. 
Князь-ваявода з сынам гасцінна прымалі ўсіх. 

Пасярод пакоя стаяў стол, засланы вышытым узорамі 
абрусам, які звісаў амаль да самай падлогі. На ім ужо 
дыміліся на сярэбраных місках і паўмісках разнастайныя 
стравы. За другім сталом маршалак двара гаспадарыў 
каля стугораў сярэбранага посуду, каля каўшоў, жбаноў і 
пляшак віна, кубкаў, бочачак і іншага начыння. Прыдвор-
ныя слугавалі. Калі ўвайшоў Леў Сапега, снеданне ўжо 
з паўгадзіны як пачалося — гэта было бачна па вясёлых 
тварах і па больш ажыўленай, чым звычайна, размове. 
Пан ваявода і князь Януш віталі яго абдымкамі, сената-
ры — паклонамі, некаторыя падавалі руку. Яму вызвалілі 
месца каля стала, на хвіліну аціх гоман. 

— Я крыху спазніўся, — звярнуўся канцлер да ваяво-
ды, — але ў гэтым вінаваты не я, а мой гадзіннік — ён 
паказваў, што яшчэ не так позна. 

— Ды яшчэ і на самай справе не позна, — адказаў 
ваявода, — а да нашага пасольства, у якое мы запрасілі 
шаноўнае панства, яшчэ многа часу. 

— Я ведаю, што кашталян дома, — паведаміў Леў. — 
Ён, відаць, гатовы прыняць нас, бо і пан жмудскі стараста 
гадзіну назад прыбыў да яго і пан Аляксандр Хадкевіч 
таксама збіраецца туды. 

— Напэўна, выклікаў родзічаў параіцца, — з усмешкай 
прамовіў князь. — Хоць бы яны зноў не нараілі яму тако-
га, як раней, калі яны падбілі яго на парушэнне дадзенага 
слова. Не спадзяюся я, што будзе толк з нашага пасоль-
ства, — дадаў ён, — бо Хадкевічы ўжо ўсур'ёз ці толькі 
дзеля постраху рыхтуюць сваю камяніцу да абароны і, як 
мне казалі, сапраўды збіраюцца ваяваць. Не інакш як пан 
жмудскі стараста хоча паказаць свае ваенныя таленты. 

— Сумняваюся я, што справа дойдзе да вайны, — за-
значыў Леў, — і спадзяюся, што панам Хадкевічам больш 
даспадобы мір і згода. Я маю на гэта вялікую надзею. 

Леў Сапега быў у свой час славутым чалавекам, ён 
заўсёды памяркоўна вырашаў справы, кожны раз шукаў 
спосабы для прымірэння і трымаўся гэтага, не станавіўся 
ні на чый бок, выступаў за згоду і паразуменне; ён быў 
нібы створаны для ролі пасрэдніка. 
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Пакуль ён размаўляў з Радзівілам, смаленскі ваявода 
Абрамовіч зірнуў на Сапегу і ціха загаварыў з мазырскім 
старастам, завяршаючы распачатую размову на тэму рэ-
лігіі: 

— Скончым, а то канцлер слухае нас і пачуе ўсё, што 
мы тут гаворым пра папістаў і супастатаў, ён жа падтрым-
лівае і тых, і другіх. 

Яны змоўклі, за сталом усталявалася агульная размова 
аб усім і ні аб чым. Калі снеданне скончылася, віленскі 
ваявода запрасіў да акна сенатараў і пачаў сцісла і памяр-
коўна выказваць ім сваю просьбу, ведаючы, што боль-
шасць дасведчана ў яе акалічнасцях. 

— Я вельмі ўдзячны вам, панове, — загаварыў ён, — 
што вы ласкава адгукнуліся на маю просьбу і згадзіліся 
дапамагчы мне ў гэтай невясёлай справе з віленскім каш-
талянам. Я не буду тут многа гаварыць пра мае няшчасці, 
бо вам усе яны добра вядомыя, ды і не толькі вам, а ўсёй 
Кароне, усяму Вялікаму Княству Літоўскаму яны зразуме-
лыя. Для таго каб гэтая справа скончылася, а я спадзяюся, 
што яна скончыцца па-добраму, па-справядліваму, трэба 
толькі, каб пан кашталян пакуль што дазволіў князю Яну-
шу хаця б мець магчымасць заваяваць прыхільнасць і доб-
разычлівасць ягонай будучай жонкі. Некалькі гадоў таму 
ён свабодна бачыўся з ёю; яму было дазволена аказваць 
ёй паслугі; але з тае пары, як паміж намі пачаліся гэтыя 
няшчасныя спрэчкі, яго адлучылі ад дому Хадкевічаў, раз-
лучылі з князёўнай Соф'яй ды не толькі замкнулі перад ім 
дзверы, не дазволілі бачыцца, але ж не пускаюць пасланцоў 
адсылаюць назад лісты, адным словам, забараняюць усе 
спробы неяк звязацца з ёю. Калі пан Хадкевіч будзе і нада-
лей чыніць такое, то справа, відавочна, дойдзе не да добрай 
згоды, як ён гаворыць, а да разладу і вайны. Будзьце так 
ласкавы, панове, выкажыце яму мае просьбы, пераканайце 
ў чыннасці і слушнасці маіх жаданняў, споўніць якія пану 
Хадкевічу вельмі лёгка, тым болын што гэта ні да чаго не 
абавязвае яго. Абы толькі князь Януш змог прыходзіць да 
князёўны ў любы час, большага я пакуль што не прашу. Я 
спадзяюся на паспяховы зыход вашай місіі, васпане, мілыя 
брацці, на тое, што яна вам удасца, і яшчэ раз дзякую вам, 
што вы ласкава згадзіліся ўзяць на сябе гэтае пасольства. 
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Сенатары дружна адгукнуліся на ягоную просьбу, ад іх 
імя трымаў слова смаленскі ваявода: 

— Вы, ваша княская мосць, можаце быць упэўненым, 
што, як вы таго справядліва жадаеце, так і зробіцца. Раз 
ужо кашталян ухіляецца ад выканання дагавору, то нельга ж 
даходзіць да такіх крайнасцей — ён павінен сам адчуваць, 
што гэта справа святая і непарушная. Таму можна спадзя-
вацца, што перш, чым дойдуць да згоды і канца ўсе вашы 
спрэчкі, ён хаця б не адмовіць князю Янушу без перашкод 
бачыцца са сваёй будучай жонкай. 

Пасля гэтага сенатары сабраліся рушыць у палац ві-
ленскага кашталяна, вырашылі, параіўшыся між сабой, 
што гаварыць з ім будзе канцлер Сапега. Мы ўжо згадвалі, 
што гэты чалавек быў міратворцам па сваім характары і 
як найлепш падыходзіў для тых выпадкаў, калі патрэбна 
было памірыць ворагаў, улагодзіць тых, хто пасварыўся. 
Пасля таго сенатары пакінулі ваяводу — павінен быў ча-
каць іх вяртання дома — і пайшлі па Замкавай вуліцы да 
палаца кашталяна ў бок касцёла бернардзінцаў. 

Кашталян быў гатовы прыняць іх. Яшчэ напярэдадні 
яму пра пасольства расказаў, што ведаў, езуіт Ян, потым 
іншыя з блізкіх да сенатараў людзей паведамілі не толькі 
аб гэтым, але і аб тым, пра што пойдзе гаворка. Ён параіў-
ся з усімі, хто прыехаў, а найперш са жмудскім старастам 
і ягоным братам Аляксандрам. Як сам кашталян, так і 
яны былі супраць любых крокаў да паразумення і ўступак 
Радзівілам. Абражаныя, і не без падставы, больш слабыя, 
чым крыўдзіцелі, яны горда і цвёрда трымаліся свайго, 
пагражалі вайной, каб не паказаць, што яны баяцца. Абодва 
пляменнікі кашталяна вырашылі аднесціся да паслоў пры-
хільна, а дзеля гэтага яны загадзя дамовіліся з дзядзькам, 
што не будуць у гэтай справе нічога распачынаць без яго. 
Яны пагадзіліся, што ні ў чым не ўступяць, не дадуць сябе 
ўгаварыць, ад сябе нічога не будуць ім абяцаць, адбудуць 
двухсэнсоўнымі словамі. Яны хацелі паказаць, што мала 
дбаюць пра дагавор, бачаць яго ў іншым святле і што гэтым 
сваім крокам пан ваявода якраз і даводзіў тое, што заўж-
ды стаяў на сваім і трымаўся таго, не жадаючы саступіць. 

Калі паны сенатары падышлі да палаца Хадкевічаў, 
то не заўважылі ніякай адзнакі таго, што іх тут чакаюць. 
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Спаткаць іх выйшла ўсяго некалькі прыдворных, не было 
відаць, каб наводзілі парадак, рыхтаваліся, чакалі, не было 
здзіўлення і тады, калі яны ўвайшлі. Кашталян зайшоў у 
вялікую залу са сваімі пляменнікамі Янам Каралем і Аляк-
сандрам, з імі былі яшчэ некалькі сяброў. Паслоў холадна 
прывіталі, і Леў Сапега адразу ж пачаў размову: 

— Мы прыйшлі да вас, пане кашталян віленскі, з па-
срэдніцтвам і сяброўскім пасольствам ад віленскага ваяво-
ды, князя Радзівіла. 

— Я сумняваюся, ці ёсць паміж мной і панам ваяводам 
нешта сяброўскае, — холадна і важна прамовіў кашталян. 

— Мне не хацелася б пачынаць з дрэннага, — адказаў 
Леў Сапега. — Можа быць, вы зазлавалі на пана ваяводу і 
не хочаце мець справу з ім, але я спадзяюся, што вы яшчэ, 
дасць Бог, дамовіцеся з ім па-сяброўску, памірыцеся, і ўсё 
скончыцца ўзаемнай згодай. Сам пан ваявода засмучаны і 
пакутуе ад таго, што, на жаль, гэтая спрэчка разлучыла яго 
з панам кашталянам і ягонай слаўнай раднёй, але ў яго ў 
сэрцы ёсць спадзяванне, што ён здолее вырашыць спрэчкі 
з выгадай для абодвух бакоў. Мы ведаем, — казаў далей 
канцлер, — пра дамову вашага нябожчыка брата з вамі на-
конт таго, каб выдаць вашу гадаванку князёўну слуцкую 
за князя Януша, сына пана ваяводы. 

Леў Сапега не паспеў скончыць свой павольны і пад-
рабязны пераказ справы, як раптам Ян Караль з уласцівай 
яму салдацкай запальчывасцю перапыніў яго: 

— Пан ваявода дарэмна настойвае на тых дамовах, 
яны супярэчаць законам нашай веры і законам Вялікага 
Княства Літоўскага, а таму мы не можам прыйсці да зго-
ды, не павінны. I не прыйдзем! — дадаў ён, міжволі па-
клаўшы руку на рукаяць шаблі. 

— Каталіцкія законы неабавязковыя для ўсіх, — за-
пярэчыў Абрамовіч. 

— Але, я думаю, для ўсіх абавязковыя законы Літ-
вы, — горда прамовіў Ян Караль, — якія забараняюць шлюб 
паміж блізкімі родзічамі пад пагрозай пазбаўлення дзяцей 
права на спадчыну і адабрання маёмасці. 

— Аднак жа гэта быў бы не першы выпадак такога 
шлюбу, — зазначыў Сапега, — ранейшыя прыклады даз-
валяюць паўтараць іх; заўсёды ёсць надзея, што можна 
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неяк уладкаваць гэтую недарэчнасць. Але перш чым гэтыя 
спрэчкі скончацца і вырашацца (у чым мы не сумняваем-
ся), пан ваявода просіць праз нас і мы ўсе таксама звярта-
емся да вас, пане кашталян, каб вы пакуль што выканалі 
хаця б адну частку вашых дамоўленасцей: не перашка-
джалі князю Янушу бачыцца з князёўнай Соф'яй, каб за-
ваяваць яе сімпатыі. 

— А навошта гэта? — холадна спытаў кашталян. — 
Для таго каб выставіць князёўну Соф'ю на пасмешышча, 
прымусіць яе пайсці на супрацьзаконны шлюб? 

— Ваявода так не думае, — працягваў Сапега, — у гэ-
тым яго не варта папракаць, але віленскі ваявода гатовы 
свята прытрымлівацца сваіх абяцанняў і, нягледзячы на 
сваркі і спрэчкі, спадзяецца, што вашамосць пан кашталян 
будзе са свайго боку трымацца таго ж. Ён быў бы рады, каб 
гэты шлюб зладзіўся і каб князь Януш не быў чужым для 
сваёй жонкі. У дагаворы ж запісана, і зусім справядліва, 
што князёўна будзе выдадзена замуж не сілай, не пад пры-
мусам, а па сваім жаданні і добрай згодзе, дык чаму ж не 
дазволіць князю Янушу старацца дабіцца яе прыхільнасці. 

Кашталян холадна выслухаў Льва Сапегу, які гаварыў, 
як заўсёды, павольна, плаўна, а потым сказаў: 

— Ніяк не магу зразумець вас, пане канцлер, мы ні-
быта гаворым пра розныя рэчы. Вы настойваеце на выка-
нанні дагавора? 

— Вы ж яго падпісвалі. 
— Я зрабіў гэта неабачліва і не па праве, паддаўся 

на ўгаворы і просьбы, а найперш хацеў выканаць волю 
брата, — прамовіў кашталян. — У гэтым я мушу прызнац-
ца, так, я вінаваты. Гэты дагавор несапраўдны. 

— Хіба вы прызнаеце несапраўдным увесь дага-
вор? — спытаў Леў Сапега. — Вы не хочаце выконваць 
таго, што засведчана вашым шляхецкім подпісам? 

Пры гэтых словах звычайна цярплівы і стрыманы каш-
талян наліўся крывёй. Калі ён пачуў пра парушэнне шляхец-
кага слова, а Сапега сказаў гэтак сумысля, бо спадзяваўся 
пераканаць яго гэтым важкім у тыя часы довадам, то нават 
адступіў на крок і то чырванеў, то бялеў, аж дрыжаў ад гневу. 

— Не месца і не час цяпер, — рэзка сказаў ён, — дабі-
вацца выканання дагавора; калі ж потым на гэта будзе час 
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і месца, то я патлумачу, як хто выконвае свае абавязацель-
ствы і абяцанні. 

Сказаўшы так, кашталян пакланіўся і ступіў яшчэ не-
калькі крокаў назад, нібы ўнікаючы далейшай размовы, 
просьбаў, угавораў. Для сенатараў гэта стала знакам скан-
чэння іх пасольскай місіі, яны былі ўражаны халоднымі і 
пагардлівымі адносінамі да яе кашталяна, суровымі позір-
камі Аляксандра і Яна Караля, не захацелі настойваць 
далей, у душы прыпісалі няўдачу папрокам Льва Сапегі 
і звалілі на яго ўсю віну. Так яны і пайшлі ні з чым, каб 
неўзабаве моўчкі вярнуцца ў палац Радзівіла. 

— Канцлер сапсаваў усё, — перашэптваліся яны па 
шляху, — хай цяпер сам і апраўдваецца перад ваяводам, а 
наша хата з краю. 

Князь-ваявода з сынам чакаў іх, ён хваляваўся, надзея 
на поспех змянялася адчаем, калі ж убачыў з акна, што ўся 
кампанія так хутка вяртаецца, то спачатку падумаў, што, 
магчыма, кашталяна не аказалася дома. 

Сын гэтак жа, а можа, яшчэ нават болей занепакоены, 
маўчаў, баючыся парушыць злавесную цішыню, пазіраў на 
сенатараў, якіх убачыў на вуліцы, нічога не разумеючы. 

Сенатары прыехалі да варот палаца Радзівіла, ціха пад-
няліся па лесвіцы, перамаўляючыся, як бы згладзіць для 
ваяводы сваё няўдачнае пасольства. 

— Вам, пане канцлер, трэба самому расказаць ваяводу 
пра ўсё, — параіў мазырскі стараста. — Паспрабуйце хоць 
неяк змякчыць адмову Хадкевічаў. 

Ваявода чакаў іх на парозе, зірнуў і па тварах зразумеў, 
што яго чакаюць непрыемныя навіны. 

— Што вы нам скажаце, пан канцлер? — спытаў ён. — 
Кашталяна не было дома або ён не прыняў вас? 

— Не, ён пачціва прыняў нас, — сказаў канцлер, ува-
ходзячы ў сваю ролю міратворцы. 

— I што ён адказаў? — не цярпелася ваяводу. 
Канцлер крыху задумаўся, як адказаць больш тонка і 

мякка, але ваявода ўжо ўсё зразумеў, ён зачырванеўся і ў 
гневе закрычаў: 

— Пане канцлер! Няўжо ён зняважыў нас, не даў даз-
волу? 

— Зусім не, наадварот... — пачаў Сапега. 
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— Няўжо згадзіўся? — наступаў на яго ваявода. — 
Быць таго не можа! Занадта добра я ведаю яго і ягоных 
езуітаў-пляменнікаў! Што ён адказаў? Што сказаў? 

— Слова ў слова, — перапыніў мазырскі стараста, які 
зразумеў, што канцлер знарок марудзіць з адказам, а вая-
вода ўсё болей перапаўняецца злосцю, — слова ў слова, 
дзядзька: ён адкажа потым, калі будзе месца і час, хто і як 
выконвае свае абавязацельствы і абяцанні. 

— Што гэта азначае? — крыкнуў ваявода. — Выклік? 
— Ды не! Не! — перапыніў яго Сапега. — Гэта было 

сказана зусім у іншым сэнсе. Кашталян пакрыўджаны, 
прычым справядліва, трэба яго зразумець. 

— Значыць, адмовіў! — усклікнуў ваявода. — Адмовіў 
вашым панскім мосцям і мне, адмовіў у тым, аб чым я прасіў, 
адмовіўся даць дазвол князю Янушу бачыцца з князёўнай. 

— Ён не сказаў гэта так пэўна, але я думаю... — пачаў 
Сапега. 

— А я думаю, — абарваў яго Радзівіл, — што гэта не 
скончыцца іначай як са зброяй у руках. Відаць, ён хоча, каб 
я пайшоў з войскам дамагацца выканання дагавора! Што ж, 
чаго ён хоча, тое і будзе мець! Я знайду сяброў, знайду пры-
хільнікаў як ён караля і езуітаў. Ён хоча вайны, хоча вайны... 

— Не рабіце такіх паспешлівых высноў, княжа, — пе-
рапыніў яго Леў Сапега. — Ён і не гаварыў, не думаў пра 
вайну... 

— Тады што ўсё гэта азначае, пане канцлер, — горача 
запярэчыў ваявода, — калі не тое? Што гэта азначае? Што 
ён не лічыцца з дагаворам, што не выконвае яго, не пай-
шоў нават на невялікую ўступку пры вашым пасрэдніцтве, 
на маю просьбу не адгукнуўся! Папракае, што я не вы-
конваю дагавор? Але ж, Богам клянуся, я выконваю яго! 
Я трымаюся яго, строга трымаюся! Перапрашаю вашых 
мосцяў і маіх мілых братоў, што падгаварыў усіх вас на 
гэтае непрыемнае пасольства. Прабачце мне, але я нават 
не спадзяваўся, што ўсё так скончыцца. Бог таму сведка! 
Але я знайду іншы, надзейнейшы, сродак на паноў Хад-
кевічаў, я не дазволю кепікі нада мной строіць! Бяру ўсіх 
вас, панове, у сведкі, што не я першы адступіў ад дагаво-
ра, што не я парушаю яго, што я яго шаную, і калі ўжо не 
па добрай волі, то зброяй прымушу яго выканаць. 
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Ваявода скончыў і, стомлены, упаў у крэсла, дрыжучы 
ад гневу. Ён зірнуў на князя Януша, які таксама быў увесь 
чырвоны, пляснуў рукой па калене і сказаў: 

— Вайна! Значыць, вайна! Што ж, я гатовы і да яе! 
Калі не саступіць, то, Богам клянуся, не жыць яму! Атры-
маеш, Хадкевіч, вайну, калі ты хочаш яе і выклікаеш мяне! 
I хай пралітая кроў будзе на тваім сумленні! 

Канец 1-га тома 

ТОМ 2 

Паздзел 1 

ВЕСЦІ. НАРАДА ПАД РАТУШАЙ 
ВОЙТ У РЭКТАРА 

Пры тых акалічнасцях, аб якіх мы пісалі, не было ўжо 
не толькі надзеі, а нават намёку на згоду — абодва бакі 
рыхтаваліся да вайны: Радзівілы да нападу, Хадкевічы да 
абароны; а паколькі, як мы ўжо згадвалі, тэрмін выдання 
князёўны замуж быў вызначаны — 6 лютага 1600 года, то 
якраз к гэтаму часу ў Вільні, у палацы Хадкевічаў, і павін-
на была пачацца тая зацятая вайна. 

Але сілы былі няроўныя, бо хаця ў Хадкевічаў і была 
вядомасць у краіне, многа магутных прыхільнікаў, але 
намнога болей было ў Радзівілаў. Ваявода, крэўны родзіч 
князёў Астрожскіх, узначальваючы суполку пратэстантаў 
і праваслаўных, меў магутную падтрымку ў рускіх пра-
васлаўных і рэфарматараў як у братоў па веры. Гэтай 
сіле Хадкевічы нічога не маглі супрацьпаставіць. Акрамя 
таго, Радзівілы добра разумелі, якой апорай ім магла быць 
дробная шляхта краю, таму заваблівалі яе да свайго двара, 
дапамагалі, чым маглі, уладкоўвалі на пасады, абаранялі, 
сваталі, жанілі, у выніку ў іх было шмат прыхільнікаў, 
нечым абавязаных ім, а яны не толькі тварылі, што хацелі 
на сейміках ва ўгоду сваім апекунам, але і былі гатовымі 
па першым закліку сесці на каня з шабляй у руцэ, нават 
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не пытаючыся, дзеля чаго тое патрэбна. Такой шляхты, 
адданай роду Радзівілаў, у Літве было дужа многа; яна не 
цікавілася сутнасцю справы, а слепа падпарадкоўвалася 
загадам: наехаць, разграміць, не дапусціць да дэпутацыі 
на сейміках, узняць крык, адлупцаваць — усё для іх было 
законнай і лёгкай справай. Шляхта ўвогуле была маральна 
сапсаванай. Бадай што ўся яна стала абыякавай да мараль-
най ацэнкі сваіх учынкаў, не служыла таму, да чаго яна 
была заклікана, а слепа ішла за гаспадарамі, якія яе паілі, 
кармілі і выкарыстоўвалі ў сваіх мэтах. Радзівілы называлі 
шляхту czapkq i papkq — шапка і кашка, што азначала 
братэрскае сяброўства і багаты стол; вось такая шляхта 
і пакінула прыкметны след у гісторыі іх роду. Князь Мі-
калай Радзівіл, празваны Сіроткам, увесь час паўтараў, 
што ён называе Радзівілаў не інакш як Рад-жывілы. Такой 
была палітыка, разлікі і ў іншых прадстаўнікоў гэтага 
роду. Дадамо, што і розніца ў веры была ім выгаднай, 
бо за Радзівіламі ішлі тыя, хто ненавідзеў католікаў, быў 
рады войнам з імі. Таму не дзіўна, што і на гэты раз яны 
звярнуліся да шляхты, каму напісалі, да каго адправілі 
пасланцоў. Сябры іх роду (так называлі іх Радзівілы) без 
вагання адгукнуліся на гэты заклік да бою. Пан ваявода 
разаслаў ва ўсе бакі позвы, з імі разнеслася і вестка пра 
пачатак новай грамадзянскай вайны. I ў Кароне, і ў Літве 
ніхто з тых, хто меў хоць нейкае дачыненне да роду Радзі-
вілаў, не адмовіўся дапамагчы; выходзіла, што ўсе былі не 
супраць таго, каб распачаць у Літве грамадзянскую вайну. 

Галоўнымі кіраўнікамі пратэстанцкай партыі былі 
перш-наперш тры князі Астрожскія: кракаўскі кашталян, 
кіеўскі і валынскі ваяводы. Яны былі аднымі з самых 
уплывовых магнатаў на Літоўскай Русі, у іх было многа 
народу пры дварах, і яны абяцалі моцную падмогу. Кожны 
з іх мог прывесці шэсцьсот вершнікаў і семдзесят гайду-
коў*, а гэта налічвала, калі ўзяць усіх разам, тры тысячы 
дзевяцьсот чалавек. Менш значным і не такім багатым 
лічыўся смаленскі ваявода Абрамовіч, які быў пратэстан-
там і трымаўся Радзівілаў, залежаў ад іх, таму ішоў за 
імі па абавязку; ён меней абяцаў, але хацеў хоць нечым 
дапамагчы агульнай справе, якую лічыў справай барацьбы 
за веру, і дакляраваў прыслаць ад свайго двара пяцьдзесят 
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вершнікаў. Ваяводаў швагра Мікалай Нарушэвіч, жмудскі 
кашталян, выстаўляў сто вершнікаў і сто гайдукоў. Замой-
скі таксама без разважанняў быў гатовы прыслаць людзей 
з Падолля. Князь курляндскі адказаў на пасланне ваяводы, 
што прышле яму атрад сваіх рэйтараў*. Князь Юрый Ра-
дзівіл паабяцаў даць некалькі дзесяткаў конных, ды і ін-
шыя хоць што-небудзь ды ахвяроўвалі дзеля гэтай справы. 
Леў Сапега, хоць быў і родзічам ваяводы і добра адносіў-
ся да яго, але тым не менш даць людзей не абяцаў. Гэта 
было, як мы ўжо згадвалі, у ягоным характары — ён не 
любіў ні ўва што ўвязвацца, як католік і як вялікі пры-
хільнік караля, ён не хацеў рашуча выступіць супраць 
Хадкевічаў, бо яны былі ў пашане ў Жыгімонта III, стаялі 
на чале католікаў Літвы. 

Што ж да Хадкевічаў, то іх сілы па колькасці не ішлі 
ні ў якае параўнанне з сіламі Радзівілаў. Хаця іх падтрым-
лівалі ўсе католікі, але ніхто ім не абяцаў такой дапамогі. 
Для таго каб выставіць хоць што-небудзь на абарону суп-
раць Радзівілаў, яны мусілі спадзявацца ў асноўным на 
грошы, прычым на вялікія грошы: запісваць людзей у вой-
ска, наймаць, аплочваць, збіраць іх у Літве і за яе межамі. 
Дайшло да таго, што з-за інтрыг Радзівілаў ім даводзілася 
шукаць салдат у замежных краінах, а яны ішлі толькі 
тады, калі ім добра плацілі. Калі ж да гэтага дадаць, што 
на той час у іх не было такіх багатых і вялікіх уладанняў 
ды і ўвогуле багацця, то зразумела, у якое цяжкае ста-
новішча яны трапілі. Ім даводзілася закладваць і аддаваць 
у арэнду свае маёнткі, абы толькі раздабыць грошай на 
аплату сцягнутага з усіх бакоў войска. Жмудскі стараста 
Ян Караль, які стаяў на чале сваёй групоўкі, спадзяваўся 
такім спосабам сабраць тысячу шэсцьсот конных наёмні-
каў і яшчэ шэсцьсот пехацінцаў. Пастараўся ён разжыцца і 
гарматамі для ўмацавання абароны сваёй камяніцы. 

Вестка пра гэтую падрыхтоўку, з якой ніхто не рабіў 
таямніцы, хутка дайшла да караля. I не дзіва: уся краіна 
гаварыла пра гэта, была занятая падрыхтоўкай да вайны; 
і ўсе гэтаксама параўноўвалі сілы бакоў, прадказвалі, што 
прайграюць вайну Хадкевічы, а разам з імі і ўсе католікі. 
Яны баяліся, што ваявода, маючы такое войска, лёгка 
пераможа і не спыніцца перад тым, каб скарыстаць сваю 
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перамогу для забеспячэння сабе і сваім прыхільнікам рашаю-
чай перавагі ў Літве. Гэта непакоіла католікаў і самога кара-
ля, да якога ўсё часцей пачалі даходзіць просьбы ўмяшацца ў 
гэтую справу. Але кароль не дужа верыў у тое, пра што яму 
даносілі, лічыў становішча не такім ужо страшным, а можа, 
нават і адчуваў, нягледзячы на сваю недальнабачнасць, што 
Радзівілы не будуць надта лічыцца з ягоным пасрэдніцтвам. 

Ваявода быў дужа раззлаваны зыходам свайго нядаўня-
га пасольства, яшчэ больш узненавідзеў Хадкевічаў і ўжо 
не думаў пра новыя перамовы і пра прымірэнне. Абодва 
бакі з нецярплівасцю і трывогай чакалі 6 лютага. 

Паколькі ваявода быў мацнейшым і перакананым у 
сваёй перамозе, то і адчуваў сябе больш упэўнена. 

Прайшлі апошнія месяцы 1599 года, новы, 1600 год 
пачаўся ў трывозе, і вось нарэшце наступіў люты. 

Тым часам, устрывожаны блізкай развязкай гэтай гіс-
торыі і чуткамі пра вялікую падрыхтоўку да грамадзянскай 
вайны, што даходзілі да яго, кароль Жыгімонт нарэшце 
паслаў чатырох сваіх сенатараў, перадаў з імі лісты да або-
двух варагуючых бакоў, у якіх забараняў брацца за зброю і 
пачынаць вайну, і наказаў ім, каб рабілі ўсё, што ў іх сілах, 
для таго каб спыніць згубнае праліццё крыві. Сенатары вы-
правіліся ў Вільню ў студзені 1600 года, але пакуль яны не 
прыбылі і не распачалі сваю дзейнасць, нам варта вярнуц-
ца да апісання далейшага развіцця падзей у самой Вільні. 

Гараджане былі ў трывозе: яны адчувалі, што стануць 
першымі, хто пацерпіць у гэтай вайне, бо яна абавязкова 
пачнецца на рыначнай плошчы, на вуліцах. Некаторыя ўжо 
намерыліся ўцякаць — яны не хацелі аказацца ў шэрагах 
тысяч салдат абедзвюх груповак. Дарэмна з болем і жалем 
гаварылі яны пра тое, што будзе з горадам, на гэта ніхто 
не зважаў, таму яны мусілі напомніць пра сябе тым, хто 
збіраўся ваяваць. 

Дух гарадской грамады быў больш спрыяльны для 
партыі католікаў, таму што большая частка горада была 
каталіцкай; русіны, якія ў 1599 годзе ўвайшлі ў канфедэ-
рацыю і якімі апекаваўся ваявода, абараняючы іх ад езуі-
таў, ішлі за ім, але іх было нямнога. На чале магістрата 
ў той час стаяў віленскі войт, якога незаконна прызначыў 
кароль, заўзяты католік і найлепшы слуга езуітаў Мацей 
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Барымінскі, былы сакратар караля. У самім магістраце па-
лова засядацеляў была праваслаўнымі, палова — католікі, 
але сярод праваслаўных засядацеляў было ўжо болын 
уніятаў, чым тых, хто прытрымліваўся ранейшай веры. Тое 
самае дзеялася паміж бургамістрамі і радцамі — там так-
сама пераважалі католікі; адчуваўся і вялікі ўплыў езуітаў, 
хаця яго падрывалі частыя спрэчкі з магістратам. Войт Ба-
рымінскі быў членам брацтва Божага цела і міласэрнасці 
Ісуса, акрамя таго, яшчэ і служкай ордэна — гэта яскрава 
сведчыць, на чый бок ён схіляўся. У пачатку 1600 года, калі 
ўвесь горад поўніўся чуткамі пра блізкую вайну, халодным 
студзеньскім ранкам ратушная плошча пачала запаўняцца 
людзьмі. Адны з іх ішлі адчыняць свае магазіны, іншыя 
спяшаліся ў ратушу, хто меўся вяршыць суд у магістраце, 
каго цікавіла скарбніца, каго вагі, цырульня ці штось-
ці яшчэ. Бурмістры, радцы, члены магістрата, пісар — 
усе стоўпіліся каля вялікіх дзвярэй ратушы, калі гадзіннік 
на вежы адбіў дзевяць. Размова якраз і зайшла пра падзеі, 
якія набліжаліся; некаторыя загаварылі пра тое, якія на-
ступствы гэта можа мець для горада. Найбольш хвалявалі-
ся багатыя, яны баяліся за сваю маёмасць, любілі спакой, 
трывожыліся, што ім давядзецца браць на пастой тых, хто 
будзе выступаць на тым ці іншым баку. Пераказвалі адзін 
аднаму розныя чуткі. 

— Я, пане Базыль, — казаў тоўсты і чырвоны шлях-
ціц, — чуў ад прыдворнага пана старасты, а той пачуў ад 
палкоўніка, а палкоўнік — ад самога ягамосці старасты, 
што будуць ваяваць не ў полі, а толькі на гарадскіх вулі-
цах; як вам, пане, гэта падабаецца? 

— А навошта б яны тады ўмацоўвалі камяніцу? — 
пытаўся другі. 

— Усе ведаюць, што там ужо ёсць восемдзесят (!) гар-
мат, яны ляжаць па ўсіх кутках; і хто ведае, колькі іх яшчэ 
прывязуць. Кажуць, што гарматы паставілі нават у вокнах, 
якія выходзяць на вуліцу, у парадных пакоях. 

— А што да ваяводы, — казаў трэці, — то мы ведаем: 
як толькі ён навядзе сюды войска, ерэтыкі тут жа сатруць 
католікаў у пыл, знішчаць касцёлы, ксяндзоў задушаць. 
Пра крамы і склады і думаць няма чаго. А таму трэба свое-
часова падумаць пра сябе. Беражонага Бог беражэ. 
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— Так, так! Усё можа быць. Але няўжо наш кароль 
дазволіць ваяваць? 

— Не можа ж кароль стаць паміж імі, — прамовіў 
яшчэ адзін гараджанін, — хай сабе ён і хацеў бы дапамаг-
чы Хадкевічам, усё роўна не зможа. Можа толькі заба-
раніць брацца за зброю, іншага не прыдумаць. 

— Так яго ваявода і паслухаецца, — даводзіў другі 
шляхціц, — ён пасмяецца над ягоным загадам, як толькі 
пакліча войска з Русі, Курляндыі ці мала адкуль яшчэ. Ка-
жуць, што ён пад заклад каталіцкай маёмасці склікае нават 
татар і паганых туркаў. 

— А таму, — гнуў сваё трэці, — кожны, хто мае розум, 
хай адным духам вымятаецца з Вільні напярэдадні таго 
тэрміну, і хай ім застануцца толькі голыя сцены, нават 
абіўку трэба садраць. Я дык так і зраблю. 

— У мяне пастаялы двор, — сказаў маленькі гарбун, — 
і я не магу пакінуць яго. Наадварот, я магу пажывіцца. 

— Цябе аб'ядуць і абап'юць, а потым пакажуць дулю, — 
усміхнуўся пан Базыль, — вось і ўся будзе твая пажыва. 

— Можа, не такі страшны чорт, як яго малююць, — 
разважаў першы. — Ксяндзы-езуіты чамусьці ж не выяз-
джаюць, капітул таксама, ніхто не едзе. Каб было так ужо 
небяспечна, то ўсе даўно б выехалі. 

— Праўду кажаце, — падтрымаў яго гараджанін, які 
стаяў збоку, — як толькі яны пачнуць высяляцца, то і мы 
рушым за імі. Будзем напагатове, але пакуль што не варта 
кранацца з месца; а да вайны не дойдзе, можа ж стацца і 
такое, тады мы хоць нешта ўтаргуем, раз наедзе столькі 
народу. I за пастой атрымаем. 

— А вы ведаеце, што з-за гэтага, даруй Божа, паган-
скага ваяводы, — зноў умяшаўся трэці, — у нас столькі 
гадоў няма біскупа. Ён ні ў грош не ставіць ксяндза Ма-
ціёўскага і настройвае супраць яго іншых, каб не зацвяр-
джалі яго на біскупства, а ўсё таму, што той на баку караля. 

— Можа, гэта і праўда, — прамовіў Базыль, — але ж 
ксяндза не пускаюць на біскупства яшчэ і таму, што ён не 
ліцвін, ёсць жа нейкі закон, які забараняе не ліцвіну зай-
маць віленскае біскупства. Вось чаму яго не дапускаюць. 

— Зусім не таму, — запярэчыў трэці, — мне братчык-
кравец з ордэна езуітаў казаў, што прывілей на біскупства 
выдадзены ксяндзу канцылярыяй Кароны і з яе пячаццю. 
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— А хоць бы і так, каго гэта абыходзіць? Некалі 
нябожчык кароль Стэфан запячатваў прывілеі рукаяццю 
шаблі, і нічога, усё выконвалася, што там было запісана. 

— Тое і ёсць, што наш кароль глухі і нямы, адно ве-
дае — маліцца ды маліцца, а ў каралеўстве ўсё пайшло 
наперакасяк. Але трасца іх бяры, усе гэтыя справы, нам 
трэба падумаць пра сябе, самы час. Нам пара нешта выра-
шыць наконт гэтай вайны. 

У гэтую хвіліну падышоў войт Мацей Барымінскі. Усе 
пакланіліся яму, а пан Базыль Яновіч спытаў: 

— Ці праўда, што хутка пачнецца вайна паміж Хад-
кевічамі і ваяводам? 

— Адзін Бог можа гэта ведаць, — адказаў худы і вы-
сокі мужчына, якога ўсе віталі як войта, — але probabili-
ter — вельмі можа быць. 

— Дык, можа, калі гэта так, нам самы час падумаць 
пра сябе, — сказаў пан Дурнік, той самы трэці шляхціц. 

— Напэўна, так, — адказаў войт, — падумайце, ваша-
мосць, з чаго пачынаць. 

— А што сам пан думае рабіць? — спытаў Більдзю-
кевіч. 

— Буду пакуль што сядзець, — адказаў войт, — бо не 
магу пакінуць сваю пасаду. 

— I я, — сказаў адзін з членаў магістрата, — але краму 
замкну, а тавары вывезу ў вясковы фальварак. 

— Так трэба зрабіць і нам, — прамовіў яшчэ адзін 
удзельнік гутаркі, пан Дубовіч, — але ці не лепей было б 
адправіць дэпутацыю віленскага магістрата да іх мосцяў 
кашталяна і ваяводы з просьбай не рабіць шкоды гораду 
яго каралеўскай вялікасці? 

— Супакойцеся вы з вашымі хаджэннямі! — усклік-
нуў Дурнік. — Хочаце, каб нас там паднялі на смех? Хіба 
яны паслухаюцца нас, калі там ужо ўмешваўся не адзін 
сенатар, і яны ўсім падцерлі насы. 

— Гэта так, — засведчыў войт, — але ж нешта значым і 
мы, як-ніяк — brachium reqium — правая рука ўлады — у гэ-
тым горадзе. I нашы прапановы яны не могуць праігнара-
ваць, бо каму, як не нам, дбаць пра захаванне і securitas — 
бяспеку — горада? Таму парада пана Дубовіча наконт дэ-
путацыі ratione — слушная, я ўхваляю яе. 
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— I я, — далучыўся Базыль Більдзюкевіч. — Сёння ж 
параімся і адправім пасла з паперай. 

— Навошта такія цырымоніі, — запярэчыў Дубовіч, — 
трэба, каб пайшоў увесь магістрат, а інакш будзе поўны 
афронт. 

— Напэўна, так будзе лепей, — згадзіўся войт, — толь-
кі, перш чым ісці, трэба знайсці кагосьці талковага, хто 
мог бы даць добрую параду, падказаць, што і як гаварыць. 

— I каго б вы параілі? — спытаў Дубовіч. 
— Мне здаецца, — адказаў войт, — лепш за ўсё па-

прасіць рэктара Акадэмічнага калегіума. 
— Вашамосць кажа чыстую праўду, — пацвердзіў Дур-

нік. — Схадзіце вы, пане, да яго самі і распытайцеся, што 
ён думае пра ўсё гэта. 

— А што ж, сапраўды stante pede — схадзіце самі, 
гэта не зашкодзіць, — дадаў Дубовіч. — На сёння важных 
спраў пакуль няма і не прадбачыцца, таму вы, пане, можа-
це схадзіць у калегіум, а тут застануцца члены магістрата, 
бурмістры і наш шаноўны пан пісар. 

— Добра, добра. Я і так збіраўся схадзіць у калегіум 
па судовых справах, — сказаў войт, — а раз вы ўжо так 
хочаце, то пайду зараз жа. 

Войт пакланіўся і ў задуменні пайшоў па вуліцы ў бок 
калегіума Святога Яна. 

У той час калегіум займаў вялікую плошчу, месціўся 
ў некалькіх дамах, купленых яшчэ біскупам Валяр'янам 
Пратасовічам, і ў заснаваных яшчэ раней, нават з перабу-
даванай колішняй Святаянскай плябаніі (у якой славуты 
Ройзій Маро, апошні архіпрэсвітэр, пісаў свае "Пастано-
вы"); а таксама ў дакупленых і ахвяраваных камяніцах. У 
цэнтры ўсіх пабудоў стаяў касцёл Святога Яна, абноўлены 
некалькі гадоў таму, з высокай вежай, ганкамі. Каля варот 
калегіума сабраліся маладыя навучэнцы, чакаючы, калі 
зазвоніць падвешаны ў браме звон. Апрануты яны былі 
вельмі пярэста, з чарніліцамі пры поясе, кніжкамі пад па-
хамі, у паплямленым і часта ў дужа паношаным адзенні. 
Некалькі свецкіх навучэнцаў і ксяндзоў з касцёла Святога 
Яна ў чорным адзенні ішлі па дзядзінцы з ключамі або з 
кніжкамі. Пан Барымінскі ведаў некаторых з іх і вітаўся з 
імі. Ён мінуў дзядзінец, прайшоў па калідорах, дзе снавала 
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яшчэ больш моладзі і ксяндзоў, нідзе асабліва не спыняў-
ся, бо спяшаўся хутчэй трапіць у рэктарскую келлю. 

Каля дзвярэй сталоўкі сабраўся цэлы натоўп — звон 
якраз абвясціў час снедання. А з глыбіні ўжо чуўся голас 
святара — ён, як тут вялося, чытаў статут ордэна перад 
тым, як пачаць есці. Было чуваць, як уголас каюцца не-
калькі браццяў — яны ў час чытання статута павінны былі 
адбываць пакаранне за правіну. 

Войт працерабіўся праз натоўп і нарэшце аказаўся пе-
рад келляй рэктара. Яна была больш багатай, чым другая, 
на Правінцыяльнай вуліцы, бо ў ёй ксёндз-рэктар прымаў 
толькі саноўных гасцей, якія не хацелі праходзіць праз усе 
заведзеныя тут цырымоніі з абавязковым мыццём ног каля 
ўвахода. Над дзвярыма келлі вісеў абраз Святога Ксаве-
рыя, ці не асабістага апекуна рэктара. 

Войт пастукаў і адразу ж увайшоў, бо вучань-езуіт ад-
чыніў яму. Ксёндз-рэктар стаяў у дзвярах першага пакоя і 
якраз заканчваў размову з братчыкам: 

— Хай пасадзяць яго на тры дні на хлеб і ваду павод-
ле статута, а пра астатняе пагаворым потым. 

Братчык пакланіўся са складзенымі на грудзях рукамі 
і выйшаў, а войт павітаўся з рэктарам. Келля, у якой яны 
стаялі, была сціплая, нічым не аздобленая, апрача парт-
рэта ксяндза Варшавіцкага. Каля дзвярэй вісела крапідла, 
побач — драўляны крыж, лаўкі, каля сцен шафкі. Больш 
урачыста выглядала другая, гэткая ж скляпеністая, як і 
першая, сюды рэктар і правёў Барымінскага. Гэтая келля 
выглядала значна большай, у ёй былі два акны. Сцены — 
нічым не абабітыя, на іх віселі абразы святога Ігнація 
Лаёлы і першых дзевяці браццяў ордэна езуітаў, а таксама 
выявы некаторых папярэднікаў рэктара ў віленскім кале-
гіуме. 

Тут стаяла шафа з кнігамі, побач просты цвёрды ло-
жак, а над ім — плётка і крыж, галінка вярбы і грамнічная 
свечка. I больш нічога такога, што магло б служыць упры-
гожаннем, воку не было за што зачапіцца. 

— Важная справа прывяла мяне да вас, літасцівы 
ксёнжа, — прамовіў войт пасля прывітання. — У горадзе 
неспакойна, людзі баяцца. Я хацеў бы параіцца з вамі, што 
можна зрабіць. 
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— А чаму неспакойна? — спытаў Гарсія Алабянус, 
павярнуўшы да войта лысую галаву і глянуўшы на яго 
жывымі чорнымі вачыма. 

— Ды ўсё з-за гэтай няшчаснай вайны, да якой рыхту-
юцца Хадкевічы і Радзівілы, — патлумачыў войт. — Увесь 
горад устрывожаны, людзі непакояцца, не ведаюць, што 
і як рабіць. Ці ўцякаць, выбірацца з горада, ці сядзець і 
чакаць, спадзеючыся на Божую ласку. 

— Што ж я магу вам параіць? — адказаў рэктар, не 
хаваючы сваёй поўнай абыякавасці. — Рабіце так, як пад-
казвае вам розум. 

— Але ж тут нашага розуму не стае, — пажаліўся 
войт, — і мы былі б рады пачуць параду, як нам сябе паво-
дзіць, на што спадзявацца. Ёсць нам чаго баяцца альбо не? 

— Я ведаю гэта не лепей, чым вы, — адказаў рэктар. — 
Так, падобна на тое, што пахне вайной, але наш кароль 
ужо выслаў паноў сенатараў з інгібіцыяй* да ваяводы і 
кашталяна. 

— З інгібіцыяй! — усклікнуў войт. — Але ці прыслу-
хаюцца яны да яе? 

— Гэтага я не ведаю, — асцярожна сказаў рэктар, бо 
не хацеў паказаць, наколькі добра ён дасведчаны ва ўсім, 
што дзеялася ў горадзе. 

— Мы хацелі б прапанаваць магістрату выступіць з 
прадстаўніцтвам ад горада да паноў кашталяна і ваяво-
ды, каб яны не парушалі спакою і не шкодзілі sekuritatem 
Metropolis — бяспецы горада. 

— Гэта было б не лішнім, — сказаў рэктар, — але я 
вашым мосцям і не раю, і не адгаворваю. 

Прычыну такой асцярожнасці ксяндза-рэктара ў яго-
най размове з войтам трэба было шукаць ва ўсім вядомай 
балбатлівасці пана Барымінскага, менавіта з-за яе рэктар 
баяўся сказаць лішняе слова; ён не хацеў, каб увесь горад 
даведаўся пра нейкі там ягоны ўдзел у тым, што наспя-
вала. Таму ён стараўся захаваць хаця б вонкавы neutrali-
tat — нейтралітэт — у гэтай справе; і так пратэстанты 
ўжо ўскідвалі на вочы езуітам усе грахі, былі яны ў іх 
вінаватыя ці не. 

— А ці будзе які плён, калі мы гэта зробім? — дапыт-
ваўся войт. — Мы спадзяёмся на вашы розум і дасведча-
насць, пане рэктар, дык парайце што-небудзь. 
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— Благога нічога быць не павінна, — прамовіў рэк-
тар, — але зноў жа і вялікіх вынікаў чакаць не варта. 
Зрабіце так, як вы ўжо вырашылі між сабой, а я загадаю 
адправіць імшу за поспех вашай місіі. Трэба толькі не за-
быцца паслаць распараджэнне ў капліцу Божага цела. 

Рэктар прамовіў гэта і ўстаў, нечым заклапочаны, а пан 
войт, рады ці не, павінен быў развітацца з ім. Праходзячы 
паўз браму калегіума, ён зірнуў на вывешаныя там аб'явы, 
прабег іх вачыма. Гэта былі аб'явы пра заказаныя малебны 
ў дзень нейкага святога, пра дыспут з нагоды атрымання 
вучонай ступені, а таксама пра пазбаўленне ад інтэрната 
трох навучэнцаў за якіясьці дрэнныя ўчынкі. 

Паздзел 2 

ДЭПУТАЦЫЯ МАГІСТРАТА 

Назаўтра яшчэ гадзіннік на ратушы не прабіў дванац-
цаці, а з яе дзвярэй ужо выходзіла дэпутацыя магістрата. 
Узначальваў яе паважаны пан войт Мацей Барымінскі, за ім 
ішлі двое суддзяў з магістрата, двое з рады, два бурмістры 
і гарадскі пісар. Усе яны былі шыкоўна апрануты, нібыта 
збіраліся ісці ў працэсіі або на прагляд цэхавых вучэнняў: 
у новым яркіх колераў адзенні, новым абутку з найлепшай 
скуры, а яшчэ, паколькі па новым прывілеі Найяснейшага 
Жыгімонта Аўгуста (так яго тады называлі), магістрат быў 
прыраўняны да шляхты, усе чыноўнікі ў знак свайго шля-
хецтва папрычаплялі шаблі, якія бразджэлі на камянях. 

Па шляху ім нізка кланяліся гараджане і нават купцы; 
гледзячы, як важна і стройна яны выступалі, збочвалі з да-
рогі, каб не замінаць ім, бо ўсе адчувалі, што ішлі яны не 
проста так, на пагулянку, а заклапочаныя нейкай важнай 
справай, якая мела дачыненне да ўсяго горада. Гэтак яны 
прайшлі ў ганаровым маўчанні па галоўнай вуліцы, а по-
тым, каб не звяртаць на сябе лішняй увагі, збочылі ў завулак 
на Рыбным канцы, астатнюю частку шляху unanimitate — 
аднадушна — вырашылі прайсці нацянькі, прадмесцем да 
самага палаца віленскага кашталяна. 
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Тут яны спыніліся і папрасілі паведаміць пра свой 
прыход. Праз хвіліну іх правялі ў залу, а неўзабаве да іх 
выйшаў і сам кашталян. Пасля нізкіх паклонаў і прывітан-
ня пан войт адкашляўся і ўрачыста пачаў сваё слова: 

— Яснавяльможны віленскі кашталян! Пане наш і 
дабрадзею! З пэўнага часу страх і неспакой апанавалі жы-
хароў Вільні, слаўнага горада яго каралеўскай вялікасці, 
і ўсё з нагоды нейкіх чутак і пагалосак, якія пайшлі, ні-
быта знарок, каб парушыць спакой гэтага горада і sekuri-
tas — бяспеку — яго. Нейкія нядобрыя людзі садзейніча-
юць парушэнню спакою жыхароў нашага сталічнага гора-
да, разносячы падобныя плёткі і вымысел, аднак жа для 
гэтага маюцца некаторыя падставы. Кожны дзень народ 
бачыць, як вы, пане, праводзіце нейкія фартыфікацыйныя 
работы ў самым сэрцы горада, робіце нейкія прыгатаванні, 
якія могуць парушыць спакой гараджан. Абдумаўшы ўсё 
гэта, мы, войт і гарадская рада яго каралеўскай вялікасці 
горада Вільні, прыйшлі да вас сюды, аd illustrissmum — да 
вашай светласці — пакорліва прасіць вас, каб у тым вы-
падку, калі вы і сапраўды рыхтуецеся да вайны (хай вас 
Бог бароніць ад гэтага!), то каб хаця горад Вільня не стаў 
тэатрам ваенных дзеянняў. Мы маем прывілей, па якім 
ставіць войскі ў самім горадзе забараняецца, а гасцям, якія 
прыбываюць штодня, адводзяцца ў горадзе пастаялыя два-
ры, іп visceris — пасярод — яго метраполіі, гэта запісана 
ў юрысдыцы ратушы, чаго ніколі раней не было. Калі ж, 
не дай бог, дойдзе да вайны і баёў, то гэта будзе пагібель 
для горада Вільні, яго гандлю і росквіту. Таму што нават 
зараз ужо іншаземныя купцы і госці, да якіх пачалі дахо-
дзіць гэтыя чуткі, зачыняюць крамы, пастаялыя двары 
і гасцініцы пусцеюць, плата за пражыванне не паступае, 
усе жывуць у нейкім страху і чаканні. Таму мы ўсе пакор-
ліва просім Illustrissimum ад імя магістрата, Communita-
tis — таварыства — купцоў і ўсяго паспалітага віленскага 
люду, каб вы, калі можаце, не распачыналі гэтай вайны, 
якая прывядзе да зніштажэння гандлю і спакою ў горадзе, 
галечы і няшчасцяў яго жыхароў. 

Пан Барымінскі збіраўся працягваць, але кашталян не-
цярпліва перапыніў ягоную казань: 

— Даражэнькі пане войце! Вы дарэмна прыйшлі да 
мяне з гэтым пасольствам. Я тут ніякай вайны не распа-
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чынаю, я не хачу яе і не рыхтуюся да яе. Ідзіце да пана 
віленскага ваяводы і прасіце яго, каб ён добра падумаў і, 
калі што якое, каб не забываўся пра горад. Гэта ён, а не 
я думае пра вайну. Я ж мушу толькі бараніцца, калі нехта 
зачэпіць мяне, а бараніцца мае права кожны і ўсюды, ці ж 
не так, пане войце? 

— Так, гэта кардынальнае права, — пакорліва пацвер-
дзіў войт, — але ж... 

— Але што? — спытаў кашталян. 
— Але ж войска збіраецца, — прамовіў войт, — і ў 

ваколіцах, і ў самім горадзе яго ўжо многа, а кажуць, што 
прыбудзе яшчэ больш! 

— Ідзіце да ваяводы! — зноў перапыніў яго кашта-
лян. — Ідзіце! Гэта не мая справа. Я не буду страляць пер-
шы. Калі ён будзе пытацца ў вас, ці былі вы ў мяне, то 
можаце сказаць тое, што я гаварыў вам: я ніякай вайны не 
пачынаю. Усяго вам найлепшага, панове. 

Дэпутацыя нізка пакланілася, потым гэткім жа няспеш-
ным крокам моўчкі пайшла да пана ваяводы, але на тварах 
чыноўнікаў магістрата можна было прачытаць, што гэтае 
другое пасольства ім зусім не па душы, таму што яны ішлі 
да ваяводы, якога баяліся як ерэтыка і якога ўсім ім рас-
пісвалі як жудаснага монстра. Хаця яны былі ў пэўнасці, 
што ён не павінен абразіць такую прадстаўнічую дэпута-
цыю магістрата, аднак ім было крыху ніякавата. Пан войт 
занепакоена пазіраў на пісара, пісар — на магістрацкіх 
засядацеляў, яны — на бурмістраў. Чым бліжэй яны пады-
ходзілі да палаца, тым болей запавольвалі крок. Тут войт 
прапанаваў: 

— Звярніцеся да яго вы, пане бурмістр. 
— Хто? Я? — спалохана спытаў бурмістр. — Я? Але ж 

гэта будзе вялікай абразай для вас, пане войт, вы ж — га-
лава горада і гэтай дэпутацыі! Я нізавошта так не зраблю. 

— І я. 
— I я, — ціха адгукнуліся іншыя. — Належыць гава-

рыць пану войту. 
А войт сам не ведаў, як яму быць, бо ў яго язык нібы 

прысох. Але было ўжо занадта позна разважаць, бо яны 
прайшлі праз вароты і сталі ў калідоры. 

Слуга абвясціў: 
— Дэпутацыя магістрата! 
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Ваявода сядзеў у сваім пакоі з панам Абрамовічам, 
пачуўшы пра дэпутацыю, загадаў: 

— Упусціць іх. Напэўна, прыйшлі з вечнай скаргай 
на падваяводу альбо пачнуць дурыць галаву пра гандаль, 
гандляроў ды партачоў. 

Не паспеў ён скончыць, як увайшоў і схіліўся ў яшчэ 
болыпым, чым у кашталяна, паклоне пан войт, а за ім на 
дыбачках увайшлі і ўсе астатнія. Ваявода не ўстаў, змерыў 
іх паглядам і павярнуўся да іх, чакаючы, што яны скажуць. 

Такі прыём не дужа цешыў, войт ледзь не страціў 
прытомнасць ад страху, камячыў шапку, кланяўся, не мог 
вымавіць нейкага слова, з якога можна было б пачаць. 
Нарэшце, калі маўчанне занадта зацягнулася, ён пачаў 
гаварыць амаль тое самае, што казаў у кашталяна, толькі 
прамаўляў сваю казань на гэты раз дужа ціха і невыразна, 
дрыжачым голасам. 

Ваявода перапыніў яго яшчэ на сярэдзіне: 
— Вы што ж гэта, панове, думаеце мяне вучыць ці 

запалохаць? Мяне? Рабіце тое, што належыць вам, а не 
сенатарам і рыцарству! Сядзіце ў сваіх крамах, узважвайце 
тавары ў ратушы, збірайце падушныя, падымныя і іншыя 
падаткі, але не совайце свой нос туды, куды вас не про-
сяць! Чуеце, ягамосці?! 

Войт змоўк і пабялеў, як сцяна. 
— Аднак жа, яснавяльможны князь, — заікаючыся, пра-

мовіў ён, — securitas горада яго каралеўскай вялікасці, 
даверанага... 

— Ахоўвайце горад ад злодзеяў і прайдзісветаў, пане 
войце, і не турбуйцеся аб нашых справах! — крыкнуў 
ваявода. — Нечуванае нахабства! Вас варта было б усіх 
пасадзіць за гэта на тыдзень у замкавую турму! — дадаў 
ён, усё болей распаляючыся злосцю. 

— У магістрата яго каралеўскай вялікасці горада Віль-
ні і ў думках не было абразіць яснавяльможнага пана, 
але ж zelus — клопат — пра дабро, даверанае нам... 

— А я вам кажу, — загрымеў ваявода, — накіруйце ваш 
zelus на іншае, і вам будзе што рабіць і да чаго прыкласці 
яго! Не ўмешвайцеся ў тое, што вас не абыходзіць, збірай-
це падаткі, судзіце сваіх гараджан і гасцей, падтрымлівай-
це парадак і сядзіце спакойна. 
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Войт адступіў да дзвярэй, напалоханы напамінкам пра 
турму і грубасцю ваяводы. Калі князь вымавіў апошнія 
словы, адчыніліся дзверы і ўся дэпутацыя моўчкі пасуну-
лася назад, а ваявода ў пакоі ўсё яшчэ бушаваў. З невясё-
лымі тварамі, як жаб праглынуўшы, паны радцы, бурміст-
ры і магістрацкія засядацелі на чале са слаўным войтам 
пайшлі ў ратушу. 

Яны здалёку ўбачылі, што каля варот ратушы іх чакала 
купка цікаўных гараджан і купцоў. 

— Што мы ім скажам? — спытаў войт. 
— Што? — перапытаў пісар. — Зусім няма патрэбы 

расказваць ім пра візіт да ваяводы, бо гэта прынізіла б 
нашу годнасць у іх вачах. Лепей скажам, што кашталян і 
ваявода абавязалі нас дбаць пра парадак у горадзе. 

— А што, як яны даведаюцца пра ўсё? 
— Лепш самі пераканаем іх, што мы кажам праўду, 

а ўсё іншае — гэта адны плёткі і чуткі, — настойваў пі-
сар. — Інакш мы страцім давер нашых падуладных, ад 
чаго ахавай нас, Божа, бо з намі і так мала лічацца, а праз 
гэта і зусім даверу не будзе. 

— Што добрага скажаце? — спыталі тыя, хто чакаў. 
— Каб мы былі спакойнымі і цярплівымі, — адказаў 

войт. — Усё добра. 
— Нас прынялі з належнай пашанай, — бадзёра дадаў 

пісар. 
— Горад можа спадзявацца на памяркоўнасць ваяводы 

і кашталяна, — запэўніў войт. 
— А вайны не будзе? 
— Калі і будзе (гэтага нельга прадбачыць), то нам па-

абяцалі не рабіць вялікай шкоды гораду. 
— Ну, вядома! — з'едліва сказаў, паківаўшы галавой, 

адзін з гараджан. — Абрабуюць і папросяць прабачэння, 
спаляць і будуць праліваць слёзы. 
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Паздзел 3 

ТАМІЛА 

Ужо цямнела, але на ратушы яшчэ не званілі, каб 
тушылі агні, яшчэ былі перапоўнены корчмы, харчэўні і 
шынкі, а не надта смелыя гараджане з ліхтарамі ў руках, 
узброеныя палкамі з шыпамі, пахаджвалі па вуліцах. У 
касцёлах званілі да малітвы Божага анёла*, самыя набож-
ныя ў гэты час станавіліся на калені нават пасярод вуліцы. 
Бомканне званоў змешвалася з рыпеннем вазоў і карэт, 
галасамі прахожых. У акне палаца Хадкевічаў на Замкавай 
вуліцы сядзела князёўна Соф'я і глядзела на вуліцу неві-
душчымі вачыма. Яна была невясёлая, задуменная, хацела 
хоць неяк развеяць сябе відам вулічнага гармідару, але 
думкі яе былі далёка. 

Аднак жа князёўна сядзела і пазірала на вуліцу не 
толькі дзеля гэтага — яна нібыта некага выглядала, некага 
чакала. А вуліца тым часам пусцела; акрамя некалькіх на-
ведвальнікаў шынка Мальхера пад шыльдай з Бахусам — 
адны з іх спяшаліся туды, другія выходзілі — болей ні-
кога не было відаць. Вароты камяніцы Хадкевічаў яшчэ 
былі шырока расчыненыя, каля іх стаяў толькі стары 
служка, ён таксама маліўся анёлам за душы памерлых — 
да гэтага заклікаў жывых голас званоў. Раптам побач з 
замкам нехта зашлэпаў па гразі, а неўзабаве паказалася 
старая жабрачка ў падраных лахманах, яна запавольвала 
крок і ўрэшце зусім спынілася пад акном князёўны. Зір-
нула на яго, як быццам прыкмеціла нешта незвычайнае, і 
замармытала. Гэта яна заўважыла бледны твар князёўны, 
які бялеў паміж шыбкамі. 

— Падайце шэлег убогай, — папрасіла яна, — а Бог вас 
суцешыць. 

Яна малітоўна склала рукі, працягнуўшы іх угору, 
сама ж пазірала на служку, а ён, заняты малітвай, не звяр-
таў на яе ўвагі. Яна паўтарыла: 

— Падайце шэлег убогай! А Бог вас суцешыць. 
У акне расчынілася фортка, з яе вылецела і ўпала на 

вуліцу манета, загорнутая ў паперку. Жабрачка прагна сха-
піла яе, узняла вочы ўгору і пачала дзякаваць: 
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— Бог вам заплаціць за вашу ласку, яснавяльможная 
панна! Бог заплаціць! 

Князёўна тут жа зачыніла фортку, а жабрачка яшчэ раз 
азірнулася і пашыбавала назад па Замкавай вуліцы, ды так 
хутка, нібыта яна і не была згорбленай старой. Як толькі 
яна адышлася далей ад камяніцы, адразу развінула папер-
чыну і сама сабе сказала: 

— Ого! Цэлы талер! Але намнога даражэй каштуе 
паперка, чым гэтая манета, хай бы яна была нават парту-
гальская! 

Жабрачка прамармытала гэта, старанна склала паперку 
і накіравалася ў бок палаца Радзівіла. Наблізіўшыся да 
яго, адчыніла дзверцы, што выходзілі на вуліцу, зайшла ў 
іх і падалася напрасткі да галерэі, на якую вяла лесвіца. 

Смела і прывычна яна ўзышла па лесвіцы, пастукала ў 
дзверы, адчыніла іх і ўвайшла. 

Яе заўважыў прыдворны, што сядзеў у пярэднім пакоі, 
і папярэдзіў: 

— Ідзі распранацца ў каморку, бо тут зайшоў нехта 
чужы. Зрабіў, што трэба? 

— Усё цудоўна! — адказала мужчынскім голасам фаль-
шывая жабрачка і пайшла ў бакоўку. 

Там яна зняла лахманы, памылася і апранула мужчын-
скае адзенне. Гэта быў Таміла Таміловіч, давераная асоба 
князя, які такім спосабам здабыў ліст ад князёўны. Пера-
апрануўшыся, ён зноў зайшоў у пакой і спытаў: 

— А хто там прыйшоў? 
— Ды пан Адам прывёў нейкага прыдворнага з палаца 

Хадкевічаў, поіць яго, улашчвае, толькі што мух ад яго не 
адганяе. 

Таміла выслухаў гэта і пайшоў у другі пакой, дзе не-
калькі ягоных сяброў шчыравалі над збанком, а пасярод 
сядзеў на добрым падпітку ўжо знаёмы нам пан Брожак і 
пра штосьці прастарэкваў. 

Ён убачыў Тамілу, якога ўжо сустракаў раней, хоць і 
не ведаў ягонага імя, ускочыў з лаўкі і сардэчна абняў яго. 

— А, і ты тут! 
— I я тут, — адказаў Таміла. 
— А што ты тут робіш? — запытаўся Брожак. 
— Зайшоў выпіць, — адказаў Таміла і падміргнуў прыя-

целям. 
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— Тады сядай, госцем будзеш, — сказаў адзін з іх і 
наліў яму кубак віна. 

Яны пачалі піць па чарзе адзін да аднаго, беручы кубак 
з рук і кланяючыся. 

Таміловіч шэптам спытаў у свайго сябра: 
— Што-небудзь выцягнулі з яго? 
— Яшчэ не, — адказаў той, — але яго пара ўжо вы-

ганяць, бо ён падпіў яшчэ ў Мальхера, і мы прывялі яго 
сюды; ён нават не здагадваецца, што сядзіць у Радзівілаў. 

— П'ю да вашай мосці, пане Брожак! — усклікнуў 
Таміла. — Што ў вас там чуваць? 

— А, што там можна пачуць, усё тое самае: ладзім 
крэпасць, купляем і прывозім гарматы, наймаем войска, 
вострым шаблі, падшываем скурай панцыры. Спляжым 
гэтых Радзівілаў к чортавай матары, дамо ім рады! 

— Абавязкова! — згадзіўся прыяцель. — I многа там 
тых войскаў? 

— Чорт іх злічыць! — махнуў рукой пан Брожак. — 
Стараста збірае іх па ўсім свеце. А цяпер яшчэ маршалак 
паехаў дабіраць рэшту ў Прусію. 

— Хто ён такі, ваш маршалак? — запытаў Таміла. 
— Ды хіба вы яго не ведаеце? Ну! Мікола Хамец. Не 

простага роду чалавек! Кажуць, што ўся літоўская шляхта 
яшчэ пасвіла скаціну і хадзіла ў скураных лапцях, а яго-
ныя продкі ўжо былі князямі. 

— Ну, цяпер такіх князёў у кожнай кішэні па жмені, — 
усміхнуўся Таміла, — і шляхта ўжо не пасе скаціну. Так 
што яны цяпер роўныя. А якой дарогай ён паехаў? 

— А бог яго ведае! 
— А што, у вас хіба мала гармат, што вы іх яшчэ зво-

зіце? 
— Мне здаецца, што іх будзе намнога больш, чым у 

апошнім паходзе, бо нават калі падлічыць, колькі падрых-
тавана месца для іх і ў камяніцы, і на дахах, і на сценах... 

— Парабілі ўжо? 
— О! Засталося толькі паставіць! — запэўніў Бро-

жак. — Пан Барб'е працуе без стомы, ён кажа, што нам 
будзе зручней абараняцца, чым Радзівілам нападаць: на-
ват калі ў ерэтыкоў будзе шмат войска, яно ўсё роўна не 
памесціцца ў вуліцах. Падыдзе хто на стрэл, а мы яго — 
ядром, аскалепкамі ў вочы! 
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Таміла Таміловіч кіўнуў галавой, глянуў на сваіх і па-
чаў зноў выпытваць пра колькасць войска: 

— А ўсё ж, ці многа ў вас людзей? 
— Кажу ж вам, што добра не ведаю, але я кожны 

дзень чую, як яго тысячамі лічаць пан Барберы з панам 
старастам і панам Аляксандрам. 

— Адкуль вы яго бераце? 
— Па ўсім свеце збіраем, як тыя грыбы, адзін тут, 

другі там, — балбатаў пан Брожак. — Нямала такіх, каго 
вабяць добрыя грошы! Не шкадуем сіл, шукаем дзе толькі 
можна. Рух вялікі, стараста ездзіць і ездзіць. 

— Мабыць, яго і зараз няма ў Вільні? 
— Няма, вернецца да паўналецця княжны з гарматамі 

і з войскам, так, не іначай як за месяц перад тым. 
— I хто ж будзе імі кіраваць? 
— Як хто? Сам стараста, — сказаў Брожак. — I Міка-

лай Хамец. Таксама, кажуць, хвацкі ваяка. Ну, а кожны 
атрад будзе мець свайго ротмістра. 

Яны доўга яшчэ пілі віно, смяяліся, жартавалі, але Тамі-
ла неўзабаве знік. Ён пабег да маладога князя. Непрыкмет-
на ўвайшоў да яго і стаў у дзвярах. У пакоі гарэла некаль-
кі жоўтых свечак. Князь Януш выпрабоўваў зброю, згінаў 
шаблі, разглядаў і адбіраў лепшае, кладучы на вялікі стол. 

— Таміла? — спытаў ён, падняўшы галаву. — З чым 
прыйшоў? 

— Прынёс ліст! — адказаў прыдворны. 
Князь паклаў шаблю і схапіў паперчыну, падбег да 

святла, прачытаў яе, наморшчыў лоб і кіўнуў галавой. 
— Што яшчэ? 
— Толькі што мы адправілі аднаго лайдака з Хадкеві-

чавай псярні, папіст многае расказаў. 
— А што? — пацікавіўся князь Януш. 
— Што стараста сабраў шмат гармат, што выпісвае 

войска аж з-за граніцы. 
— Гэта не сакрэт, — зазначыў князь. 
— I што сам стараста будзе кіраваць... 
— I гэта не навіна, — раздражнёна адказаў Януш. 
— Што ў камяніцы ўсё гатова, падрыхтаваны месцы 

для ўстаноўкі гармат. 
— Адкуль яны іх узялі? 
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— Гэтага я не ведаю. Але ён сказаў, што іхні Барб'е, 
нейкі там француз, запэўніў, што ім будзе ў сто разоў лац-
вей абараняцца ў камяніцы, чым нам нападаць і браць яе 
штурмам, бо наша войска не змесціцца ўсё ў вуліцах, а па 
чарзе яго будзе лёгка перабіць з гармат. 

— Хіба гэтаму нельга даць рады? — запярэчыў князь. — 
Пакуль яны зноў зарадзяць тыя гарматы, мы выламаем 
вароты. 

Ён пагардліва перасмыкнуў плячыма і спытаў: 
— А ці ведаеш ты, Таміла, колькі Хадкевічы расста-

раліся ў купцоў пораху, свінцу і грошай? 
— Колькі пораху і свінцу, я дакладна не ведаю, а 

грошай ім нядаўна даставілі пяцьсот коп. I ўсе пайшлі на 
войска. 

— Усё роўна яны не перамогуць, — усклікнуў Януш, — 
хай ім нават усе дапамагаюць! Нават калі будзе патаемна 
дапамагаць кароль ці спадцішка — палякі езуіты. Мы 
зруйнуем усе іх палацы і касцёлы і пераможам. Там, дзе 
іх дзесятак, нас — тысячы! 

— На, — сказаў ён Тамілу, — вазьмі гэту шаблю і за-
гадай збройніку моцна і трывала насадзіць рукаяць. Хай 
таксама падрамантуе лёгкія даспехі, можа, яны і не спа-
трэбяцца, але хай будуць у спраўнасці, а то і рамяні аба-
рваныя, і не хапае некалькіх пласцін на грудзях. 

Таміла Таміловіч забраў усё, Януш у задуменні маўчаў. 
— Бачыў князёўну? — спытаў ён. 
— Бачыў. Яна, як заўжды, сядзела ля акна. 
— Цябе ніхто не заўважыў? 
— Я думаю, што не, хаця каля варот стаяў слуга. 
— Заўтра я сам пайду замест цябе, — сказаў князь 

пасля хвіліннага роздуму. 
— Вы, князь? — здзівіўся Таміла. 
— А што тут такога? Пайду сам. Змог жа некалі князь 

Сямён слуцкі прыйсці ў Львоў да сваёй каханкі Гальшкі 
ў жабрачай вопратцы, паспрабую і я выкінуць гэткі ж 
фокус. 

— А што, як вас зловяць? 
— Ну, не павесяць жа... 
— Але могуць зняважыць. 
— У мяне будзе пад лахманамі кінжал. Значыць, ста-

расты няма, кашталян у сябе, а ў камяніцы адны бабы? 
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— Але там процьма прыдворных, шмат вачэй, вы ж 
гэта добра ведаеце, — папярэдзіў Таміла. — Навошта вы 
туды пойдзеце? 

— Ваявода нічога не павінен ведаць, — усхвалявана 
загаварыў Януш, — а ты, Таміла, маўчы, нікому ні слова, а 
то вырву язык! Як ты думаеш, можна патрапіць унутр? 

— Слугі могуць выгнаць ды яшчэ ў каршэнь на-
даюць. 

— Няўжо не пусцяць жабрачку? 
— Гэтага я не ведаю, — сказаў Таміла, — сам я ніколі 

ўнутр не заходзіў. 
— Бо ты баязлівец. 
— Я, князь? Я? Калі я паказаў сябе баязліўцам? 
— Ды вось зараз, калі ты адгаворваў мяне ад адзінага 

спосабу ўбачыцца з князёўнай, а мне гэта дужа трэба. 
— Дык я ж не за сябе баюся, а за вас. 
— Ці за мяне, ці за сябе, хопіць таго, што ты баіш-

ся, — упікнуў князь. — Ідзі да збройніка. А раніцой пры-
нясі мне жабрачыя лахманы! 

Паздзел 4 

КНЯЗЬ ЯНУШ У ПАЛАЦЫ ХАДКЕВІЧАЎ 

Назаўтра позна ўвечары дзверы ў пакой князя Януша 
былі зачынены з сярэдзіны на засаўку, а сам ён у жабра-
чым адзенні сабраўся пранікнуць да князёўны. Смелы 
хлопец з агідай пазіраў на рызманы, якія дапамагаў яму 
надзяваць Таміла, і падсмейваўся над сабой. 

— Вось бы смяяліся, напэўна, мае ворагі, — мармы-
таў ён, — калі б убачылі мяне ў гэтай апранасе, злавіўшы 
мяне. Але можна смела ісці ў заклад, што ім будзе вельмі 
цяжка здагадацца! 

Князь надзеў бруднае плацце, на свае чорныя валасы 
накінуў хустку, чорную бародку таксама прыкрыў кавал-
кам нейкай палапленай тканіны. Потым Таміла падаў яму 
кій і навучыў, як трэба ісці, як горбіцца, якім голасам 
гаварыць. Яшчэ раз паўтарыў свае парады, як лепей пра-
красціся да князёўны: 
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— Такой парой яна заўсёды адна ў сваім пакоі, таму 
што пані ахмістрыня якраз моліцца з жанчынамі. А Соф'я 
моліцца асобна і ў іншы час, таму што яна іншай веры. 
Вы ведаеце, дзе дзверы пакоя князёўны, але набярыцеся 
цярпення і памаліцеся перад ім і не ідзіце, пакуль не пе-
раканаецеся, што ў калідоры нікога няма. Пакой ахміст-
рыні тут жа збоку, таму не раю гучна гаварыць. Стораж 
каля варот не любіць пускаць жабракоў у палац, мяне ён 
заўжды без літасці праганяў. Вам трэба ўлучыць момант 
і праціснуцца праз дзверцы тады, калі ён загледзіцца і не 
будзе бачыць. I не баўцеся там доўга, а як пойдзеце назад, 
папрасіце князёўну, каб яна загадала слузе адвесці вас да 
варот, інакш там могуць абшукаць, баючыся, што жабрач-
ка што-небудзь украла. I ўсё тут жа раскрыецца. 

Калі Таміла скончыў, князь ужо ўсё апрануў, надзеў 
торбу, прычапіў да пояса гаршчочак і пайшоў да дзвярэй. 

— Пачакайце, пане, — крыкнуў Таміла, — спачатку 
трэба паглядзець, ці няма там каго на падворку, а то яшчэ 
трапіцца хто-небудзь на вочы дый пазнае вас у гэтых лах-
манах. 

Ён выбег, паглядзеў, вярнуўся. 
— Ідзіце, пане, з Богам, і дай вам Бог шчасце! 
Князь выслізнуў з пакоя і шпарка збег па лесвіцы. 
Таміла глянуў яму ўслед, падбег і даў яшчэ адну па-

раду: 
— Дзеля ўсяго святога, пане, не ідзіце так хутка і вы-

прастаўшыся! Так усе пазнаюць, што вы не той, за каго 
выдаеце сябе. Ісці трэба павольна, згорбіўшыся, апус-
ціўшы долу вочы і галаву. 

Князь Януш так і зрабіў. Ён выйшаў на вуліцу. Але 
тут жа забыўся пра ўсё, падняў галаву і пайшоў хутчэй. 
Калі яго зачапіў нехта з прахожых, ён ледзь не выдаў сябе, 
заўважыўшы асуджальны позірк, але ўрэшце ён пачаў 
адчуваць, што інакш апрануты, своечасова схамянуўся і 
пасунуўся далей, да камяніцы Хадкевічаў, болын павольна, 
пакорліва. 

На дварэ ўжо змяркалася, стораж зноў прамаўляў ма-
літву "Анёл Божы", у акне бледна свяціўся твар князёў-
ны. Прытворная жабрачка ўзняла вочы ўгору і падалася 
да варот. Вартаўнік быў заняты малітвай і не заўважыў, 
як скрыпнула брамка і князь праслізнуў у камяніцу. Там 
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было ціха. Усе ў доме маліліся або паразыходзіліся па па-
коях, пуста было і на лесвіцы. Князь азірнуўся і пайшоў 
да добра знаёмага яму пакоя. Але яго міжволі ахоплівала 
трывога, кожны гук, кожны рып дзвярэй, кожны трэск 
адгукаліся ў ім. Сэрца забілася мацней, калі ён падышоў 
да дзвярэй, тут ён спыніўся і пачаў мармытаць нешта пад 
нос, нібы молячыся. 

Хвілінку пастаяў, але яму ніхто не адчыняў. Ён пачаў 
маліцца гучней, зазірнуў у пакой. Князёўна ўсё яшчэ стая-
ла каля акна. Каб звярнуць на сябе ўвагу, Януш прамовіў: 

— Дзеля Бога літасцівага, падайце шэлег няшчаснай. 
Соф'я шпарка павярнулася, глянула ў пакой і пайшла 

да дзвярэй. 
— Навошта ты зайшоў? — сказала яна, думаючы, што 

гэта быў Таміла Таміловіч. — Ідзі! Ідзі назад, бо цябе зло-
вяць і пазнаюць! Ідзі! 

Тут Януш адхінуў з твару сваю хустку, якой закрываў-
ся, і паказаўся ёй. Хаця ў пакоі быў паўзмрок, князёўна 
пазнала, а хутчэй адчула, хто ён, закрыла твар рукамі і 
ступіла колькі крокаў назад. 

— Дык вы гэтак мяне вітаеце? — ціха прамовіў князь 
Януш. 

— Навошта ты зайшоў? — загаварыла Соф'я. — Ідзі! 
Ідзі! За мной сочаць, віжуюць, убачаць цябе, і ты наробіш 
шкоды і сабе, і мне. Ідзі, князь, ідзі! 

— Я так проста не пайду, — сказаў князь, — і не затым 
я прыйшоў, каб ні з чым пайсці. Я хачу пагаварыць з та-
бой, князёўна, таму што твае лісты ўсё болей трывожаць 
мяне. Няўжо нашы ворагі так напалохалі і настроілі цябе, 
што ты выракаешся мяне? 

— Тут не час і не месца гаварыць, — адказала Соф'я, — 
і няма калі тлумачыць. Я дала слова кашталяну, што не 
буду бачыцца з табой. Ідзі, князь, заклінаю цябе, ідзі хут-
чэй! Ідзі адсюль! 

— Я не пайду, — адказаў Януш, — а застануся тут, хай 
сабе Хадкевічы і загадаюць выкінуць мяне за вароты. Мне 
трэба з табой пагаварыць, Соф'я. Я так даўно не бачыў 
цябе, хачу ўпэўніцца, што ты на мяне яшчэ не забылася, 
не забылася пра свае ранейшыя абяцанні. 

— О, я ўсё памятаю, — усклікнула князёўна ўстры-
вожаным голасам, — але дзеля Бога літасцівага, дзеля 
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Святой Тройцы, дзеля ўсяго святога заклінаю цябе, ідзі 
адсюль, ідзі! Пазнаюць цябе, і тады, ты толькі падумай, 
князь, што будуць гаварыць пра цябе, пра мяне, як толькі 
ўбачаць цябе тут. Тады быць мне самай разняшчаснай, бо 
мяне запруць у манастыры, мяне акружаць вартай, я стану 
нявольніцай! Злітуйся нада мной, ідзі, ідзі! 

Князь не адступаўся. 
— Адно толькі слова, і я пайду, — сказаў ён. — Будзеш 

ты маёй, як была, Соф'я, ці не? 
— Душой я заўжды твая, — адказала князёўна, — але 

тваёй ніколі не буду. 
— Як гэта? Што гэта значыць? 
— Я дала клятву і буду трымаць слова, дадзенае май-

му дзядзьку, кашталяну, што не буду думаць і спадзявацца. 
Не віні мяне, князь, не лай мяне, бо гэта не мая віна. Гэта 
зрабілі іншыя, і не ты, князь, а твой бацька. 

— Мой бацька? Цябе, князёўна, ужо навучылі гля-
дзець на нас як на ворагаў, але чым жа, дзеля ўсяго свято-
га, вінаваты мой бацька? Тым, што напомніў Хадкевічам 
пра дадзенае імі слова, што паклікаў іх у суд, калі не за-
хацелі стрымаць яго? Ці ёсць большая правіннасць, чым 
нежаданне трымаць слова, парушэнне абяцанняў? Яны ж 
ганебна разарвалі дамову. 

— Нічога не кажы пра іх, князь, — упрошвала Соф'я, — 
я не буду гэтага слухаць, бо я павінна ім аддзячыць. Ідзі, 
ідзі! Можа, Бог усё пераменіць. Калі ўсё перайначыцца, 
калі ўсе прыйдуць да згоды, ты знойдзеш мяне такой, як 
была тады, калі мы ў дзяцінстве гулялі з табой у Брэсце! 

Пры гэтых словах князёўну апанавалі ўспаміны пра 
даўнія дзіцячыя гады, яна міжволі задумалася і змоўкла, 
так жыва яны паўсталі перад яе вачыма. 

— I гэта ўсё, што ты можаш сказаць мне, Соф'я? 
— Толькі гэта я і магу сказаць, бо я не належу сабе, не 

магу зрабіць тое, што хачу сама, я нічога не магу, толькі 
плакаць і цярпець. 

Князь Януш тупнуў нагой і горда выпрастаўся пад 
сваімі жабрацкімі лахманамі, паглядзеў на прыгожы бледны 
твар князёўны і ўзгарэўся гневам, успомніўшы свой цяпе-
рашні стан і тыя надзеі, якія ў яго яшчэ зусім нядаўна былі. 

— Вось што яны зрабілі! — усклікнуў ён. 
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— Не яны, — старалася пераканаць князя Соф'я, — не 
яны зрабілі няшчаснымі нас абодвух. Навошта было зла-
ваць іх, навошта было даводзіць да апошняй мяжы цяр-
пення? 

— Не маглі ж мы ўніжацца перад імі. Мы! Мы! — кі-
пяціўся Януш. 

— Хіба нельга было зрабіць гэтага дзеля мяне? 
— Ні для кога, нізавошта і ніколі! — горда прамовіў 

Януш. 
Князёўна адступіла на колькі крокаў. 
— Ідзі, — хвалявалася яна, — і так ужо ты тут стаіш 

надта доўга; зараз скончыцца малебен, людзі пойдуць па 
калідорах, могуць напаткаць цябе. Ідзі, ідзі, Богам прашу! 

— Яшчэ адно слова, толькі слова, — прамовіў Януш, — 
мне так непрывычна гаварыць з табой крадком, рэдка ба-
чыцца. О, даўней бывала не так! Соф'я, я вымушаны дабі-
вацца цябе зброяй, вайной, ведай пра гэта! Калі табе будзе 
можна адным словам вырашыць гэтую справу, успомні 
пра наша дзяцінства, пра ўсё ранейшае. Дык ты зробіш 
гэта дзеля мяне? Калі цябе спытаюць, ці хочаш ты выйсці 
замуж за мяне, ты не прамаўчыш, не адштурхнеш мяне? Я 
магу спадзявацца на гэта? Соф'я! 

Князь чакаў адказу. Соф'я моўчкі глядзела на яго. 
— Некалькі месяцаў таму пра гэта ў мяне пытаўся 

кашталян, такія самыя пытанні задаваў, і я адказала яму, 
што я твая, што ніколі не адракуся ад цябе, але і паабяца-
ла яму, што ніколі не буду тваёй без яго дазволу. Ён ведае 
мяне, ён не дапусціць, каб я стала паміж вамі, бо ўпэўне-
ны, што, калі б не гэтая сварка, я не адраклася б ад цябе. 

— Не адраклася б ад мяне! — усклікнуў Януш. — Дзя-
куй табе за гэтыя словы! Ты дала мне новыя сілы для ба-
рацьбы за цябе! Калі так, то я мушу настойваць на сваім, я 
даб'юся таго, што ты вырашыш усё сама, ты будзеш маёй! 
Так, так, — дадаў ён, — будзь спакойнай, дарэмна Хадкевічы 
ўпіраюцца, яны ўступяць нам, нідзе не дзенуцца, бо ім не 
па сіле раўняцца з намі. Калі б давялося разбурыць увесь 
горад і здабыць цябе, то мы яго разбурылі б, зруйнавалі, раз-
неслі па цаглінцы! Нічога не бойся, Соф'я, не губляй надзеі, 
калі ты за мяне, то мы даможамся свайго. Ты будзеш маёй! 

Калі князь дагаварыў, Соф'я нецярпліва павярнулася 
і дала яму знак ісці, але тут нечакана пачулася рыпенне 
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дзвярэй, і ледзь паспеў князь захінуць твар, як паказалася 
ахмістрыня ва ўсім сваім пярэстым уборы. Яна здзіўлена 
стала на парозе. 

— Што такое? Хто гэта? Хто пасмеў увайсці сюды? 
Князёўна хуценька падбегла да яе: 
— Даражэнькая пані Влодская, не крычыце і не сва-

рыцеся на мяне. Я хацела падаць гэтай беднай жанчыне 
міласціну і паклікала яе сюды з вуліцы. Што ў гэтым 
дрэннага? 

— Што дрэннага? — усхапілася ахмістрыня. — Ды 
гэта ж чорт ведае што! Ці ж гэта добра, што вы водзіцеся 
з рознымі жабрачкамі? Што сказаў бы на гэта пан каш-
талян, калі б убачыў? Усе ведаюць, якія зладзейкі гэтыя 
жабрачкі. 

— Але ж яна заўжды моліцца ў нашай царкве, я не-
калькі разоў бачыла яе, — адказала князёўна. 

— Яна толькі разносіць па горадзе заразу і хваро-
бы, — рэзка запярэчыла ахмістрыня, — яшчэ, крый божа, 
і табе паддасць якой трасцы! Прэч! Прэч! Я яе правучу, 
другі раз не асмеліцца цягацца па палацах! 

— Дзеля ўсяго святога, пані Влодская, не рабіце гэ-
тага, не рабіце! — закрычала князёўна. — Гэта нядобра, 
мне будзе сорамна, бо я сама запрасіла яе зайсці, і вы 
пакрыўдзіце яе, гэта падзейнічае на маё сумленне, дарагая 
пані. Не чапайце яе! 

Потым яна павярнулася да князя: 
— Ідзі сабе, ідзі, пачцівая жанчына. Ідзі, бог з табой, 

ідзі, чаго стаіш. 
Князь пайшоў да дзвярэй, а Соф'я схапіла за руку 

ахмістрыню і зноў пачала ўгаворваць яе. Тая спрабавала 
вырвацца, хацела паклікаць слуг, каб яны скінулі жабрачку 
з лесвіцы. Тым часам князь збег з прыступак і паспяшаўся 
да варот, але неспадзявана яму насустрач трапіліся некаль-
кі прыдворных, якія размаўлялі з вартаўніком. Яны за-
ступілі яму шлях. Князь хацеў праціснуцца між імі, але 
пабаяўся рызыкаваць, таму ён скурчыўся як мог і затаіў-
ся ў цёмным кутку. Цемра ўсё болей ахутвала камяні-
цу, прыдворныя пагаварылі і пачалі разыходзіцца. Князь 
Януш падаўся да варот, але тут вартаўнік падсцярог яго і 
затрымаў. 
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— Чаму ты тут адна? Чаго прыходзіла? Зладзей-
ка! — крыкнуў ён. — Гэй! Ёсць там хто? Цябе трэба аб-
шукаць і добра адхвастаць! Як ты сюды трапіла? Як? — 
на ўсё горла крычаў вартаўнік, а на ягоны крык ужо беглі 
з другога боку людзі. Князь Януш адчуў, што можа па-
пасціся, вырваўся ад вартаўніка і пабег да другіх варот, 
спадзеючыся, што іх яшчэ не зачынілі. Але яны былі ўжо 
замкнутыя і на засаўцы. Адтуль ён пабег уздоўж сцяны 
да стайняў, убачыў там нейкае сена, зашыўся ў яго і зноў 
стаіўся. 

А вартаўнік усё крычаў: "Злодзей! Злодзей!" 
На ягоны крык збегліся людзі. 
— Дзе? Што? — пыталіся яны. 
— Вось тут, тут быў, я трымаў яго за каршэнь, — кры-

чаў вартаўнік, — але ён вырваўся і пабег вунь у той бок! 
Ліхтары нясіце! Ліхтары! 

Пабеглі па ліхтары. Усё гэта князь Януш чуў і не ведаў, 
што яму рабіць. Ён намацаў кінжал пад лахманамі і ў тры-
возе чакаў, што будзе далей. У палацы пачалася мітусня, 
яго шукалі. Зазіралі ва ўсе куткі, шукалі на дварышчы і 
ў палацы, адчынялі дзверы. Галасы наблізіліся да стайні, 
але чамусьці тут шукаць злодзея ніхто не падумаў... Так 
прайшла доўгая гадзіна, урэшце вартаўнік замкнуў вароты 
і сказаў: 

— Хай наступіць дзень, тады мы яго і знойдзем. Праз 
сцены ён не пераскочыць, калі ж дзе схаваўся, то я яго 
падпільную, калі адчыню вароты. 

Пакуль усе разышліся, князь Януш чакаў у сене на 
стайні. Нарэшце ўсё сцішылася. Па часе, па крыках нач-
ных вартаўнікоў можна было меркаваць, што набліжалася 
поўнач. Князь не задумваўся над тым, як выйсці, бо ў яго, 
на шчасце, быў з сабой той самы ключ з адбітку на воску, 
які ён загадаў зрабіць Тамілу. Вось толькі ён забыўся, ад 
якіх ён дзверцаў. Але ён смела выйшаў са стайні і ў цемры 
пайшоў уздоўж сцяны да дзверцаў на вуліцу Савіч, выцяг-
нуў засаўку, уставіў ключ, але ён не падыходзіў. 

Князю трэба было прабрацца праз усё дварышча, каб 
знайсці другія дзверы. На шчасце, двор ён прайшоў незаў-
важаным. Але як толькі ён наблізіўся да патрэбных яму ма-
ленькіх дзверцаў, намацваючы іх у цемры, пачуў, што нехта 
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ідзе за ім. Ён спыніўся. Так, нехта таксама ішоў да дзвер-
цаў. А князь тым часам ужо адамкнуў іх і збіраўся выйсці. 

— Хто там? — пачулася з цемры. 
Князь Януш успомніў, якім спосабам Таміла Таміловіч 

расстараўся гэты ключ, і адказаў: 
— Свой, іду па віно для пана Барб'е. 
— Што? — усклікнуў той, хто падышоў. — I вы? А хто 

вам даў ключ? 
— Хто? А вам якая справа? 
— Вось такая, — сказаў, наблізіўшыся, пан Брожак, а 

гэта быў ён, — бо і ў мяне ёсць ключ ад гэтых дзверцаў, мне 
яго даў пан Бурчак, і я таксама іду па віно для пана Барб'е. 

Пакуль Брожак гаварыў гэта, князь ужо знік у цемры 
і пашыбаваў па вуліцы да свайго палаца. Там князя ўжо 
чакаў каля варот Таміла Таміловіч, устрывожаны, што яго 
доўга няма. Ён не ведаў, што рабіць, баяўся гневу ваяводы, 
непакоіўся, як бы той не даведаўся пра ўсё. 

— Гэта вы! — закрычаў ён. — Дзякуй Богу! Я тут ужо 
некалькі гадзін трасуся ад страху. 

— Я ж казаў, што ты баязлівец, Таміла Таміловіч, — 
адгукнуўся князь. — Каб ты пабыў на маім месцы і ў маёй 
скуры, калі мяне схапілі, як злодзея, то нябось памёр бы 
ад страху. 

— Як злодзея! — усклікнуў Таміла. — I каго — вас! 
— Гэта шчасце, што ў мяне быў з сабой твой ключ, 

Таміла, а іначай мне далі б добрую прачуханку! — расказ-
ваў Януш, заходзячы ў палац. — А так я выслізнуў з іх рук. 

I са смехам дадаў: 
— А твой прыдворны зноў пайшоў па віно, я якраз 

спаткаў яго каля дзверцаў са збанком. Калі ён спытаўся 
ў мяне, хто я такі, я адказаў, што іду па віно для пана 
Барб'е. Там будуць з гэтага дужа дзівіцца. 

— Гэта нічога, — супакоіўся Таміла, — абы толькі вас 
ніхто не пазнаў, а што яны там будуць думаць, ліха з імі! 

Ён адчыніў дзверы кардыналіі і правёў князя Януша да 
ягонага пакоя па другой лесвіцы. 
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Паздзел 5 

ВОСТРАЯ БРАМА 

Недалёка ад манастыра і царквы Святога Духа з аднаго 
боку, а з другога — ад гасціннага двара рускіх купцоў на 
Вострым канцы высіцца адна з пяці гарадскіх брам, змура-
ваных за сто гадоў таму, калі страх перад татарамі прымусіў 
задумацца караля, ваяводу і біскупа Войцаха пра ўмацаван-
не і абарону горада ад нападу дзікіх паганцаў. Гэтая брама 
была надточана зубцамі і дзвюма вежамі, у якіх, калі пры-
гледзецца, можна заўважыць пустыя чорныя байніцы; мінулі 
гады страху, і гарматы зноў ляжалі і ржавелі ў гарадскім 
цэйхсгаузе. Цяжкія, дубовыя, абабітыя жалезнымі цвікамі 
вароты трымаліся на магутных завесах, зверху апускаліся 
густыя жалезныя краты, каб засланіць уваход. Навокал не 
было ніякіх жылых будынкаў, толькі з боку горада ў не-
глыбокай нішы можна было ўбачыць абраз Вастрабрамскай 
Маці Божай*, ахаваны пафарбаванымі аканіцамі, перад ім 
гарэла кволым агеньчыкам лампада. Абапал нішы ішла не-
вялікая жалезная галерэя, да якой вернікі маглі падымацца 
па вузкай лесвіцы, што прымыкала да ўнутранай сцяны. 
Ужо ў тыя часы абраз Вастрабрамскай Божай Маці быў у 
вялікай пашане ў людзей, якія штодня маліліся тут, ішлі 
сюды са сваімі бедамі і горам. Але перад іконай не было ал-
тара, і ў нішы гарэла толькі адна лампада, запаленая старан-
нямі вернікаў, а вузкая галерэйка, што вяла да іконы, маг-
ла змясціць толькі некалькі чалавек. Калі не хапала ахвяра-
ванняў, магістрат паліў лампаду перад іконай за свой кошт, 
так ён стаў апекуном і ахоўнікам Вастрабрамскай Маці 
Божай, лагоднае аблічча якой са скрыжаванымі на грудзях 
рукамі ўзвышалася над галовамі гараджан і, здавалася, 
туліла да сябе пакрыўджаных і плакала над імі. Праходзячы 
пад брамай, гараджане і прыезджыя ў знак ушанавання 
здымалі перад іконай шапкі і капюшоны, а рускія купцы, 
стоячы ў дзвярах свайго гасціннага двара, ганялі габрэяў, 
якія праходілі пад Вострай Брамай і не здымалі шапак, а 
таму габрэі рэдка, хіба што ноччу, адважваліся хадзіць там. 

У браме сядзелі вартаўнік і гарадскі стражнік — яны 
бралі ў сялян, што прыязджалі на рынак, грошы з кожнага 
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воза, а таксама камяні, якія напачатку таксама давалі права 
на ўезд у горад. 

Крыху воддаль ад брамы сядзелі некалькі гандля-
рак — адны прадавалі тое, што купляюць набожныя людзі: 
крыжыкі, абразкі, пярсцёнкі, ладанкі, а другія гандлявалі 
пернікамі. Яны часам яшчэ разносілі ласункі і гародніну 
ў кошыках па горадзе. Першыя з іх былі пераважна ўбогія 
жанчыны, якія саромеліся жабраваць, і такім спосабам за-
раблялі сабе на хлеб надзённы. Тыя, хто прадаваў ласункі 
і гародніну, былі найчасцей жыхаркамі прадмесця, яны 
хадзілі са сваім таварам па горадзе або сядзелі на зэдлях 
за драўлянымі сталамі, на якіх раскладваліся па місках і 
талерках ласункі, пернікі, макоўнікі і гародніну. 

У гэты вечар яны ўжо збіраліся разыходзіцца, складвалі 
свой тавар, ужо і гарадскі стражнік тупаў у варотах, чака-
ючы хвіліны, калі можна будзе з чыстым сумленнем за-
мкнуць іх і пайсці грэцца ў свой цёплы кут. Але раптам з 
боку горада здалёку на вуліцы пачуліся шпаркія крокі па 
бруку — гэта малады высокі мужчына з пустым збанком у 
руцэ подбегам кіраваўся да брамы. Ён быў нібы не ў сабе, 
нейкі дужа расхваляваны, і ўсе са здзіўленнем глядзелі на 
яго. Ён узабраўся па лесвіцы, што вяла да іконы, і ўпаў пе-
рад ёй на калені. Паставіў збан і, ні на кога не зважаючы, 
пачаў горача маліцца, нават плакаў, аж захліпаўся. Лампа-
да мігцела перад іконай, а ён плакаў і маліўся. 

— Гляньце, — звярнулася гандлярка Марыся да брам-
нага вартаўніка, — нейкі бедны маладзён моліцца перад 
нашай Маці Божай і плача! Відаць, нешта яго добра да-
пякло! 

Стражнік выйшаў з варот, глянуў угору, паківаў гала-
вой і сказаў: 

— Горача ж ён моліцца, ці не чэрці за ім гналіся. 
Старая гандлярка Іванова з Лукішак таксама павярну-

лася, важна выцерла без дапамогі фартуха свой нос, потым 
прамовіла: 

— Нейкі небарака, відаць, прыдворны, бо добра апра-
нуты. Можа, баіцца кары за нейкую правіннасць і просіць 
Маці Божую заступіцца. 

А на галерэі, укленчыўшы, з плачам маліўся пан Бро-
жак (гэта зноў быў ён). 
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— Цудатворная Маці Божая! — прамаўляў ён, узняў-
шы ўгору вочы і рукі. — Што ж я такога нарабіў, што мне 
трэба паміраць? Ды хіба мне пара паміраць? 

— Гаворыць пра смерць! — ціха сказала Іванова Ма-
рысі. — Мусіць, нешта натварыў! 

— Пра смерць? — пытаў зацікаўлены стражнік. — Зна-
чыць, трэба паведаміць у ратушу, можа, гэта нейкі разбой-
нік, яшчэ, чаго добрага, наложыць на сябе рукі. Узяць бы 
яго ды пасадзіць у турму, дапытаць, каб выдаў усё. 

— Як бы ён сапраўды чаго не нарабіў! — дадала Іва-
нова. 

А пан Брожак усё маліўся: 
— Цудатворная Маці Божая, абарані мяне ад смер-

ці! Злітуйся над маёй маладосцю, я пачну жыць іначай, 
уступлю ў манастыр! 

Стражнік прыслухаўся да малітвы Брожака. 
— Гэта няйначай нейкі збеглы злачынца, — прашаптаў 

ён, — яго трэба злавіць, ён, відаць, вырваўся з турмы і ця-
пер хоча ўступіць у манастыр, каб яго не адшукалі. 

Пакуль пан Брожак маліўся, а стражнік выдумляў тое, 
чаго не было, з другога боку ад Вострага прадмесця па 
Медніцкім гасцінцы да брамы пад'ехалі некалькі вершні-
каў. Стражнік павярнуўся да іх, зацікаўлены. Было іх ча-
лавек пятнаццаць, яны ехалі рыссю на дужых стаенніках і 
вельмі спяшаліся, бо баяліся, каб перад імі не зачынілі ва-
роты. Як толькі яны ўбачылі стражніка, пачалі крычаць: 

— Гэй! Стражнік! Не замыкай варот! 
— А што такое? — спытаў стражнік, падносячы руку 

да шапкі, бо ўгадваў у вершніках прыдворных нейкага 
важнага пана. 

— Зараз услед за намі прыедуць паслы яго каралеў-
скай вялікасці! Сенатары з Варшавы! 

Стражнік пакланіўся, яны праехалі пад брамай, па-
здымалі шапкі перад іконай, а потым спыніліся на вуліцы, 
пазіраючы па баках. 

Стражнік быў цікаўны, ён зняў шапку і з лагоднай мі-
най падышоў да вершнікаў: 

— А ці нельга даведацца, што гэта за паны сенатары? 
— А што табе з таго, калі ты нават даведаешся? — 

спытаў адзін з конных. 
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— Трэба ж разнесці навіну па горадзе, — усміхнуўся 
Другі. 

— А што ж, простаму чалавеку нельга ўжо нічым 
пацікавіцца і нічога ведаць нельга? — спытаў стражнік 
з ліслівай усмешкай. — Кожнаму хочацца ведаць крышку 
болыд, чым іншыя. А каб я прынёс навіну ў ратушу, то 
нешта атрымаў бы ад паноў-радцаў. 

Коннікі на гэта нічога не адказалі, яны ўсё пазіралі на 
вароты, а тым часам да іх падышла гандлярка Марыся са 
сваім кошыкам і пачала частаваць іх ласункамі, да якіх 
яны аказаліся дужа ахвочымі, бо ўзяліся таргавацца адзін 
перад адным. 

Удзячная гараджанка, усміхаючыся сенатарскім пры-
дворным, пачала пакрысе распытваць іх. Калі пытаецца 
мужчына — адно, калі жанчына — зусім іншае. Ды яшчэ 
калі жанчына маладая і прыгожая, як тут прыдворным не 
развязаць языкі. Так яно і здарылася. 

Гандлярка, паправіўшы сваю чорную грыўку і зір-
нуўшы на іх блакітнымі вачыма, спыталася: 

— I многа іх, гэтых паслоў? Куды яны едуць? 
— Сюды едуць, — адказаў прыгожай паненцы бліжэй-

шы коннік, хаваючы пернікі ў кішэню кафтана. — Едуць у 
Вільню, адмыслова да вас, да пана ваяводы і пана кашта-
ляна, каб памірыць іх і не дапусціць вайны паміж імі. 

— А! Дзякуй богу! — усклікнула гараджанка. — Зна-
чыць, вайны не будзе? 

— Напэўна, не будзе, — супакоіў яе другі. 
— I ў горадзе будзе спакойна! Хвала табе, Божа! — 

узрадаваўся стражнік. 
— А хто яны, гэтыя сенатары? — працягвала выпыт-

ваць гандлярка. 
— Ксёндз, біскуп жмудскі, — сказаў адзін з конні-

каў, — мой пан. 
— Віцебскі ваявода, — азваўся другі. 
— Літоўскі маршалак, — дадаў трэці. 
— I пан падскарбій, — завяршыў першы. — Але ціха! 

Прэч з дарогі! Яны ўжо едуць! 
Толькі ён сказаў гэта, як на вуліцы прадмесця пака-

заўся доўгі картэж і пачаў набліжацца да брамы. Калі 
ён уехаў у браму, усе саступілі набок і моўчкі глядзелі. 
Паўз іх праехалі шыкоўныя каляскі, вершнікі, сярод іх 
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прыдворныя і слугі, а ззаду ехалі вялікія вазы, накрытыя 
шкурамі, — на іх везлі паклажу і харч. Два сенатары ехалі 
конна, іх можна было пазнаць па багатым убранні і важ-
ных тварах; двое ехалі ў калясках. Картэж мінуў браму і 
паўз ратушу рушыў да замка. 

Пакуль усё гэта адбывалася, пан Брожак маліўся на га-
лерэі, калі ж памаліўся, падабраў збан і ў глыбокім задуменні 
паволі падаўся назад. Ён бачыў, як праехалі сенатары, таму 
спяшаўся дадому з важнай навіной. Малітва крыху супакоіла 
хлопца, таму ён спачатку напоўніў збан у Мальхера, а по-
тым, схаваўшы яго пад крысо, падаўся ў палац Хадкевіча. 
Прайшоў па дварышчы, узбег па лесвіцы, а там яго ўжо 
даўно чакалі Барб'е, Станіслаў, Бурчак і яшчэ некалькі паноў. 

— Дзе ты столькі часу бадзяўся, пане Брожак? — спы-
таўся француз, забіраючы з ягоных рук збан. — Мы ж цябе 
не так далёка пасылалі. Цябе, як тут кажуць, толькі па 
смерць пасылаць, а не па віно. 

— Якраз смерць я сабе і выхадзіў, — сказаў Брожак 
невясёлым голасам. 

— Што? — аж спалохаўся Барб'е. — Што ты сказаў? 
Якая смерць? Ты з учарашняга дня нейкі як у ваду апу-
шчаны. 

— Гэта ўчора і сталася, — пацвердзіў Брожак. 
— I што ж учора сталася? — пачалі распытваць у яго. 
— Навошта гаварыць? 
— Ну, ты ўсё ж раскажы нам, у чым справа, — настой-

ваў француз, — а то я заўважыў яшчэ ўчора, што ты вяр-
нуўся нібы з крыжа зняты і нічога нікому не сказаў. Што 
з табой здарылася? Можа, гэта ўсё ж не таямніца? Што ты 
ўсё заладзіў пра нейкую смерць? 

— Мне пара паміраць! — бубнеў сваё Брожак. 
— Чаму гэта? Што з табой, расказвай хутчэй! — па-

чалі пытацца ў яго ўсе астатнія. — Што здарылася? Табе 
нехта пагражаў ці што яшчэ? 

— Каб жа толькі пагражаў! Тут іншае... 
— Дык што? 
— Было ўсё так, — неахвотна пачаў нарэшце Бро-

жак. — Учора вы паслалі мяне па віно, было позна, думаю, 
што ўжо добра за поўнач, а гэта самая пара для духаў і 
прывідаў. 
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— I што табе здалося? — спытаў француз. — Дзе ты 
ўбачыў нейкі прывід? 

— Я падышоў да дзверцаў у камяніцы, каб адчыніць 
іх, як раптам убачыў... 

— Што ўбачыў? 
— Другога такога ж пасланца, як я, з ключом і збан-

ком. Ён ішоў перада мной. Я спытаў: "Хто там?" А ён 
мне моцным такім голасам адказвае: "Іду па віно для пана 
Барб'е". Я не спужаўся яшчэ і кажу: "Гэта я іду па віно". 
"I я", — адказаў дух і адчыніў дзверцы. 

— Дзверцы! Адчыніў! — крыкнуў пан Бурчак. — Чым 
жа ён іх адчыніў, калі ключ быў у вашай мосці? 

— Гэта быў дух, — адказаў Брожак. — Я ж сам бачыў: 
адчыніў, выйшаў перада мной і знік. 

Усе, хто слухаў, аслупянелі. 
— Можа, табе гэта саснілася? — усумніўся Барб'е. 
— Каб жа саснілася! — ледзь не плачучы, адказаў 

Брожак. — Але гэта святая праўда, магу прысягнуць! Я 
яшчэ ўчора дзеля гэтага хадзіў распытваць разумных лю-
дзей і старых жанчын, яны і сказалі мне, што гэта быў 
дух, які прадракае маю смерць, прычым яе не пазбегнуць, 
хіба толькі ўступіць у манастыр. 

— Лухта! — адрэзаў Барб'е. — Усё гэта табе здалося. 
Такога не можа быць! 

— Калі кажу, значыць, было, — не адступаўся ад свай-
го Брожак. — Я ж не сляпы, там было адчынена, потым я 
сам замкнуў, хоць і не адмыкаў. Хоць і цёмна было, але 
я згледзеў, што гэта быў акурат alter ego — другі я — ну 
проста выліты! 

— Яму ўдарыла ў голаў віно, — запэўніў Барб'е. — Да-
вайце вып'ем! 

Ён напоўніў кубкі, а потым зноў звярнуўся да Брожака: 
— Скажы мне, хіба ты ў той час ужо не быў п'яны? 
— Клянуся Святой Тройцай, што нават і не нюхаў! — 

запэўніў Брожак, малітоўна склаўшы рукі. — Быў я такі 
цвярозы, як і зараз, бачыў усё на свае вочы. 

— Дзіўная рэч, — перапыніў яго пан Бурчак. — Але 
самае дзіўнае, як ён адчыніў дзверцы без ключа. Ключ жа 
быў толькі ў вашай мосці. 

— Як на споведзі кажу, так і было: адчыніў і на маіх 
вачах выйшаў. 
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Усе змоўклі. 
— А дзе ты сёння так доўга цягаўся? — спытаў 

Барб'е. — Гэта ж было ўчора. 
— Хадзіў маліцца, — сумна адказаў Брожак, — маліўся 

Маці Божай у Вострай Браме, прасіў, каб абараніла мяне. 
I якраз убачыў там, як прыехалі сенатары. 

— Якія сенатары? 
— Ад караля, пасланыя да кашталяна і ваяводы, каб 

памірыць іх. 
— Прыехалі?! — здзіўлена ўсклікнуў Барб'е. 
— Толькі што. 
— Чаму ж ты маўчаў? Трэба бегчы сказаць кашта-

ляну, — вырашыў Барб'е. Ён паставіў збан, схапіў плашч 
і шпагу. — Дайце мне ключ, — папрасіў ён Бурчака, — я 
хутка вярнуся. 

I подбегам рушыў у кашталянію. 

Паздзел 6 

АЙЦЫ ЕЗУІТЫ 

Сенатары, пасланыя каралём, прыехалі ў Вільню 
30 студзеня 1600 года. А перад гэтым увесь час толькі 
і гаворкі было пра чуткі, што войска Радзівілаў вялікімі 
атрадамі падцягваецца да Вільні, ідзе з усіх бакоў, збіра-
ецца разам. Прыхільнікі ваяводы не ўтойвалі ні яго коль-
касці, ні таго, хто яго прыслаў. Ды і католікі расказвалі 
цікаўным, што Ян Караль, жмудскі стараста, ідзе з некаль-
кімі тысячамі войска і з дзесяткам гармат у Вільню, дні 
праз чатыры ўжо будзе ў горадзе. Абодва бакі ў маўчанні і 
знешне абыякава рыхтаваліся сустрэцца і вырашыць спра-
ву зброяй, абодва бакі паўтаралі: "Мы яшчэ пабачым!" 

Тым часам па горадзе разнеслася ўжо іншая вест-
ка — пра прыезд сенатараў. Усе лічылі, што гэта важная 
падзея, ад якой будзе многае залежаць. Кожны па-свойму 
тлумачыў іх пасольства, дадзеныя ім даручэнні; некаторыя 
лічылі, што па загаду караля вайна будзе ўвогуле заба-
ронена, а ворагаў прымусяць памірыцца. Іншыя ж, хто 
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глядзеў далей, бачылі ў сенатарах толькі дарадцаў, якія 
нічога не даб'юцца, не маюць такой сілы, каб скончыць гэ-
тую справу. Усе з нецярплівасцю чакалі, што будзе далей, 
на сенатараў спадзяваліся, пра іх думалі ва ўсёй дзяржаве. 
Што б ні здарылася, а заўсёды цікава паглядзець, як бу-
дзе ўспрынята пасрэдніцтва караля, да якіх вынікаў яно 
прывядзе. Шапталі адзін аднаму на вуха: "Сенатары пры-
ехалі!" Адзін аднаму пераказвалі, як прынялі пасланцоў, 
самыя смелыя рабілі высновы, астатнія бачылі ў гэтым 
знак згоды, вестку аб прымірэнні. 

Ледзь толькі сенатары мінулі Вострую Браму і раз'-
ехаліся ў горадзе па дамах і палацах сваіх родных ці 
сяброў, а таксама па гасцінных дварах, а ўжо ўсе ў гора-
дзе ведалі пра іх. Пан Барб'е пабег паведаміць навіну 
кашталяну, Таміла Таміловіч — ваяводу, езуіцкі братчык 
асцярожна ўвайшоў з паведамленнем у келлю рэктара, дзе 
айцец Гарсія Алабянус ціха размаўляў з Янам Брандтам. 

Айцы змоўклі, калі пачулі ягоныя крокі, і павярнуліся 
да яго. Братчык малітоўна склаў рукі на грудзях, апусціў 
галаву і вочы, тройчы пакланіўся, пацалаваў руку рэктару 
і толькі тады ціха прамовіў: 

— Прыбылі сенатары ад караля. 
— Калі? — удакладніў рэктар. 
— Толькі што. 
— Добра, — адгукнуўся айцец Гарсія і знакам загадаў 

братчыку выйсці. 
Той зноў тройчы пакланіўся, адступіў на колькі крокаў, 

павярнуўся і выйшаў. Айцы засталіся сам-насам. 
Ледзь толькі зачыніліся дзверы, Гарсія ўстаў і, пазіра-

ючы на сцены келлі, звярнуўся да Яна Брандта: 
— А цяпер да справы, ойча. Я ўжо гаварыў вам, паў-

тараць не патрэбна, што мір ерэтыкоў з нашымі — гэта 
смерць для нас. Лепш было б выбраць вайну, у ёй мы, 
па нашых разліках, можам спадзявацца на згубу нававер-
цаў. Трэба зважаць і на тое, што вайна распаліць злосць, 
прымусіць ненавідзець тых, каго збліжаюць фамільнае 
радство, еднасць становішча, сяброўскія сувязі. Калі ж 
яны памірацца, калі Хадкевічы пададуць руку Радзівілам 
і ерэтыкам, то яны падпарадкуюць сабе і нас, а значыць, 
стане цяжка нам самім. Тут трэба рабіць усё, прычым з 
усіх сіл — праз рэлігію, праз ордэн, каб сенатары іх не па-
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мірылі. Нам выгадней, каб доўжыліся і пашыраліся толькі 
сваркі і звады. 

— У гэтым няма ніякага сумнення, — згадзіўся Брандт. — 
Я магу засведчыць, што Хадкевічы далёкія ад таго, каб 
мірыцца. 

— Далёкія! Вы так думаеце, ойча? — спытаў рэктар. — 
А вось я думаю іначай. Я апасаюся лістоў караля, яго 
загаду, баюся, што Хадкевічы, зважаючы на ўсе намаганні 
ерэтыкоў, іх моц, пабаяцца ваяваць, пойдуць на прымірэнне. 

— Нікога яны не баяцца, я гэта ведаю. Асабліва Ян 
Караль, — даводзіў Брандт, — ён разлічвае толькі на адпор 
і не згодны на іншае. 

— Наша задача цяпер, — развіваў сваю думку рэктар, — 
падтрымліваць іх нязгоду, раздзьмухваць агонь, бо мір па-
між імі, я гэта казаў ужо і зноў кажу вам, нашле вайну на 
нас саміх, забярэ ў нас моцных прыхільнікаў, мір прынясе 
спакой у іхнія помыслы, для іх спакой небяспечны, таму 
трэба трымаць іх у пастаяннай нянавісці да ерэтыкоў. Нам 
трэба не дапусціць ні сутыкнення, ні міру, бо нам непажа-
даная і сутычка. Хто ведае, на чыім баку акажацца пера-
мога і ці не прывядзе яна пераможцу да адчування сваёй 
сілы, і ўвогуле могуць быць самыя непрадказальныя на-
ступствы. Таму трэба рабіць так, каб не даць ім памірыцца 
і не дапусціць да сутычкі. Вы згодны са мной, ойча? 

— Цалкам, — адказаў Брандт. — Я думаю гэтак жа, як 
і вы. 

— Пастарайцеся спачатку дамагчыся першага, — раіў 
рэктар, — а дзеля гэтага паспрабуйце падрыхтаваць паноў 
Хадкевічаў да таго, каб не прымалі ніякай згоды, лічылі яе 
абразлівай. Скажыце ім, што кароль не мае права ўмеш-
вацца ў прыватныя спрэчкі, што Радзівілы прагнуць міру, 
яны пакажуць сваю слабасць, калі пададуць руку. Хай сме-
ла стаяць на сваім і будуць упэўненыя, што мы дапаможам 
ім, бо ўсе католікі з імі і з намі. 

— Я ўсё гэта скажу ім, — запэўніў Брандт, — а яшчэ 
дадам вось што. Я ведаю Хадкевічаў, ім непрыемна, што 
Радзівілы мацнейшыя, яны недаацэньваюць іх. Я паспра-
бую падагрэць гэтыя думкі, паспрабую даказаць ім, што 
прымірэнне прынізіць іх, што вайны няма чаго баяцца. 
Вось якраз князь-ваявода нядаўна пасылаў да іх канцле-
ра Сапегу і іншых паноў з пасольствам. А гэта значыць, 
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скажу я ім, што іх баяцца. Яшчэ я разлічваю на вялікую 
абразу кашталяна за той дэкрэт, які закрануў яго за жывое. 

— Было б нядрэнна, — сказаў рэктар, — неяк дастацца 
перш за ўсё да сенатараў, якія прыехалі. Я неаднойчы заўва-
жаў, што той, хто не спадзяецда дасягнуць нейкага выніку, 
не так стараецца, не мае надзеі на поспех. Было б добра, 
каб сенатары адразу адчулі, што ў іх таксама мала надзеі 
што-небудзь змяніць у гэтай прыкрай сітуацыі. Яны менш 
стараліся б, не бралі б усёй гэтай гісторыі дужа да сэрца. 

— Трэба перш за ўсё праведаць жмудскага біскупа, 
мне здаецца, ён самы слабы з іх, і да яго будзе лягчэй 
падступіцца. А потым было б няблага праз каго-небудзь 
пазнаёміцца і з панамі Завішамі, — прапанаваў Брандт. 

— Знойдзем, праз каго, і паспеем у час, а ты, ойча, 
думай перш за ўсё пра Хадкевічаў, не дай ім прыйсці да 
згоды, — перапыніў яго рэктар. — Я вазьму на сябе жмуд-
скага біскупа і іншых, паспрабую знайсці да іх сцежку. А 
вы займіцеся Хадкевічамі. 

— З ахвотай, — адказаў Брандт. 
— У мяне ёсць чалавек, — павольна працягваў рэк-

тар, — які загадзя яшчэ і гордасць Радзівілаў падагрэе, каб і 
яны не адступаліся ад свайго намеру. Бо, паўтараю, мір для 
нас страшней, ён згубны для нашай веры. Пара ўжо вая-
ваць, вайной мы крыху прыціснем ерэтыкоў, вайной і даб'ём 
іх. Нас стане больш, мы будзем мець вялікі ўплыў. Яны мо-
гуць крычаць, утвараць канфедэрацыі, але што ім дапамо-
жа, калі кожны з іх, як exul — нарыў — у краіне, чужы ёй. 

— Адно палохае мяне, — ціха азваўся Брандт, — ста-
новішча кашталяна, які ва ўсім залежыць ад Радзівіла з-за 
гэтага несправядлівага суда... 

Рэктар не даў закончыць, перапыніў яго: 
— А навошта ж тады Ян Караль і Аляксандр? Яны не 

дадуць яму памірыцца. Вы толькі старайцеся ўвесці яму 
ў вушы, нібыта ім будуць пагарджаць, калі ён надумае 
памірыцца, і што згода з ерэтыкамі — рэч немагчымая і 
шкодная, што нават жаніцьба князя Януша паводле зако-
наў, не толькі дзяржаўных, але і рэлігійных, немагчымая... 

— Пра ўсё гэта кашталян ведае, я ўжо яму вушы пра-
дудзеў, на прымірэнне ён не пойдзе. Але ж бывае, што ў 
любога чалавека можа стацца нейкі паварот у думках... 
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— Калі вы адчуеце, што такі паварот блізка, што ён 
схіляецца да яго, будзе самы час нагадаць яму пра ўсё, 
што ён перанёс і выцерпеў ад Радзівілаў, і нарэшце... 

— Нарэшце? 
— У самым канцы, — ціха сказаў езуіт, нахіліўшыся да 

Брандта, — можна яму намякнуць на тое, што ён знойдзе 
сяброў, якія дапамогуць яму так выйсці са становішча, 
што ягоны гонар не будзе абражаны. 

— А што мне сказаць? — спытаў Брандт. — Патрэбны 
вялікія грошы. 

— Зразумейце мяне, — ціха шаптаў рэктар, — раз і на-
заўжды: калі ордэн будзе ўпэўнены ў згодзе і канчатковым 
поспеху і спатрэбіцца нейкае ахвяраванне, то кашталян 
можа indirecte — патаемна — узяць грошы і даць рас-
піску. Апрача таго, такі крок можа зрабіць уражанне і на 
іншых. 

— Разумею, — прамовіў Брандт. 
— Гэта такая справа, пра якую не трэба было б ведаць 

усім, ойча. На завяршэнне, ды і то здалёку, асцярожна, бо 
не трэба апераджаць час, гаварыць, ад каго гэта зыходзіць, 
а рабіць усё праз другія рукі — можна паспрабаваць. 

Брандт устаў з крэсла і кіўнуў галавой. 
— Хопіць, хопіць, — сказаў ён, — я так думаю, што ў 

гэтым не будзе патрэбы. 
— I я хачу таго самага і спадзяюся, што абыдзецца без 

вялікіх ахвяраванняў. 
— Зараз жа іду да кашталяна, — дадаў Брандт. 
— Хай Бог дапаможа вам, — прамовіў айцец Гарсія, 

ведучы яго да дзвярэй. — Як праведаеце яго, зайдзіце да 
мяне і раскажыце, што вам удалося. 

З тым і падаўся айцец Ян Брандт з рэктарскай келлі, 
прайшоў па калідоры і пакрочыў па вуліцы каля касцёла 
Святога Яна. 

Пачынаў насоўвацца змрок, калі слугі Радзівілаў, што 
стаялі каля варот кардыналіі, насупраць архіпрэсвітэры-
янскага касцёла, заўважылі чорную езуіцкую сутану, якая 
рухалася ўздоўж белай касцельнай сцяны. Слугі пачалі 
кідаць жарты, вострыя слоўцы, пацвельвацца. Езуіт нават 
не павярнуў галавы, упэўнена ішоў далей, аж пакуль не 
павярнуў на Замкавую вуліцу, дзе да яго ўжо не даляталі 
іхнія галасы, і ён спакойна дайшоў да жытла кашталяна. 
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Але Ян Брандт завітаў да кашталяна не ў пару. Якраз 
быў час вячэрняй малітвы. Набожны стары маліўся, хо-
дзячы па вялікім пакоі з ружанцам і кнігай, апраўленай 
у скуру, з вялікімі сярэбранымі зашчапкамі. Езуіт доўга 
стукаўся, пакуль яго ўпусцілі. Кашталян перастаў маліц-
ца, перажагнаўся, паклаў ружанец і кнігу, загадаў падаць 
ксяндзу крэсла і сам сеў насупраць яго. 

— Ну што чуваць, ойча? — спытаў ён. — Напэўна, 
нічога новага? 

— Не зусім так, — адказаў Брандт. — Ёсць навіна, і 
дужа важная. 

— Што такое? I каго датычыць асабіста? 
— Вас, пане кашталян, больш, чым каго іншага, — ціха 

прамовіў езуіт. 
— Чаму? Што такое? 
— Прыехалі сенатары, пасланыя каралём, для таго каб 

устанавіць тут мір. 
— Прыехалі... — з відавочнай занепакоенасцю прамо-

віў кашталян. 
— Толькі што. Гадзіну таму. Вы, напэўна, ужо чулі 

пра гэта. 
— Так, я ведаю пра іхні прыезд і, можа, нават пра тое, 

аб чым просіць нас у сваіх лістах яго вялікасць кароль, — 
адказаў кашталян. 

— Дзякуй Богу, можа, іх візіт прынясе доўгачаканае 
прымірэнне. 

Кашталян падазрона паглядзеў у вочы езуіту і нічога 
не адказаў. 

— Згода — заўжды рэч жаданая, — дадаў айцец Ян, — 
а тым болей паміж жыхарамі адной краіны, славутымі 
людзьмі, непаразуменні паміж якімі могуць быць дужа 
шкоднымі для ўсіх. 

— Напэўна, так, — адказаў кашталян, — але я вам 
шчыра скажу, ойча, што не дужа я веру ў гэтае прымі-
рэнне. 

— А чаму? — з добра разыграным здзіўленнем усклік-
нуў езуіт. — Вы не верыце, што яно адбудзецца? 

— Я вельмі сумняваюся ў гэтым. 
— Вось яно што! — Езуіт зноў разыграў, нібы на сцэ-

не, здзіўленне. 
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— Пра гэта можна было б доўга гаварыць, — пра-
цягваў кашталян, — але навошта, вы ўсё ведаеце і так, 
ведаеце, што нас абразілі, што... 

— Пра абразу я ведаю, — перапыніў яго езуіт. — Яны і 
цяпер яшчэ штодня памнажаюць яе і словамі, і пагрозамі. 

— А потым, — дадаў кашталян, — нават калі Радзівіл 
згодзіцца з нашымі ўмовамі, мы ад свайго не адступімся. 

Езуіт з цікаўнасцю глянуў у вочы кашталяну, нібы пра 
нешта хацеў спытаць, але знайшоў у іх толькі пацвяр-
джэнне сказанаму і супакоіўся. 

— Мусібыць, так, — згадзіўся ён. — Я сам не вельмі 
спадзяваўся, што з гэтага будзе толк. З ерэтыкамі згода 
можа быць нават небяспечнай. 

— Сапраўды, — адгукнуўся кашталян, — я мог бы дзе-
ля згоды ўспомніць пра сяброўскія сувязі, але як католік 
я іх баюся, бо хворы на заразу небяспечны, ён сам можа 
заразіць іншых. 

— Святая праўда, — пацвердзіў езуіт і набожна ўзняў 
вочы ўгору. — Аднак жа павага да караля, угаворы сената-
раў таксама могуць нешта значыць, — дадаў ён, яшчэ раз 
спрабуючы пераканацца ў цвёрдых намерах кашталяна. 

— Нічога ў іх не выйдзе, — жвава адказаў кашта-
лян, — з намі ў іх нічога не выйдзе. Мы паважаем яго 
каралеўскую вялікасць, але тое, што датычыць гонару і 
сямейных адносін, нельга вырашыць загадам. Гэта ж не 
сварка паміж дзецьмі, якім бацькі загадваюць пацалавацца 
і памірыцца. У нас гэтая недаравальная абраза глыбока 
застрэмілася ў сэрцах. 

— Сапраўды, цяжка слухаць пра такое і жыць у такі 
час! — сказаў езуіт. — I да гэтага дайшло з-за адной вя-
лікай памылкі Жыгімонта Аўгуста, які даў волю людзям 
розных веравызнанняў і розным верам. Яны ўгнездзіліся ў 
нашай краіне. Ён быў павінен, як некалі Ягайла, трымаць 
іх у страху. Вось ён, вынік адной хвіліны папушчэння... 

— Праўду кажаце, ойча, — у задуменні прамовіў каш-
талян, — усё пайшло ад таго, што мы не адной веры. 
Паны Радзівілы не асмеліліся б пайсці на гэты шлюб, не 
маглі б учыніць таго, што ўчынілі, каб нас яднала адзін-
ства веры. I згода была б, і лепшае паразуменне з іх боку. 
А цяпер уся краіна падзялілася, і шляхта, і панства, а ці ж 
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гэта добра? Ці можна радавацца дзвюм партыям у краіне і 
варожасці паміж братамі? 

— Што тут скажаш, — падтрымаў яго езуіт, — хіба 
з ерэтыкамі можна жыць мірна і дружна? Ды ніколі, аж 
пакуль яны не пяройдуць у нашу веру. Браты-то яны бра-
ты, гэта так, але ж у цемры жывуць і да цемры цягнуцца. 
Ці ж можна чакаць ад іх добрых спраў? 

— Пашлю я да паноў сенатараў майго прыдворнага з 
паклонам ад мяне, — падумаўшы хвіліну, сказаў кашталян. 

Ён пазваніў. Увайшоў старшы слуга, атрымаў загад, і 
тут жа адзін з прыдворных паехаў у горад да сенатараў. 

— Толькі не падумайце, — звярнуўся ён да езуіта, — 
што гэта азначае падрыхтоўку да прымірэння. Так патра-
буе ветлівасць, а чаго патрабуюць сумленне і гонар, тое 
яшчэ ўбачыце. 

Яны гутарылі яшчэ з паўгадзіны, і толькі позні час 
прымусіў айца Брандта развітацца, да таго ж і касцельныя 
вароты павінны былі вось-вось замкнуць. 

Вярнуўшыся ў манастыр, ён падаўся наўпрост да келлі 
рэктара. 

— Пахвалёны Ісус Хрыстос! 
— На векі вякоў! Што чуваць? 
— Кашталян не хоча ніякага міру. 
— Цудоўна! А я раніцой сустракаюся са жмудскім 

біскупам! Дабранач, ойча! Зайдзіце да мяне заўтра рані-
цой — нам патрэбна параіцца. 

Паздзел 7 

ПАСЛЫ ЯГО ВЯЛІКАСЦІ КАРАЛЯ 

А цяпер вернемся да каралеўскіх паслоў і пазнаёмімся 
з імі бліжэй: хто яны такія, чаму яны мелі самы значны 
ўплыў у тыя змрочныя часы. 

Узначальваў пасольства ксёндз Мельхіор Гедройц, 
жмудскі біскуп, дасведчаны чалавек, лагоднага характару, 
спакойны, ён гэтак жа, як і Леў Сапега, найлепш падыхо-
дзіў на ролю пасрэдніка. Ён ужо неаднойчы прымаў 
удзел у падобных падзеях, заўжды выходзіў пераможцам 
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у складаных спрэчках. Цяпер, пасля смерці Жыгімонта 
Аўгуста ў 1574 годзе, ён быў яшчэ і віленскім кафед-
ральным кусташам (захавальнікам), ездзіў у складзе па-
сольства ў Францыю, да Генрыха*. Генрых параіў ягоную 
кандыдатуру Папе на жмудскае біскупства, і Гедройц быў 
прызначаны біскупам, прыязна прыняты дзякуючы ўста-
ноўчаму лісту Папы. У яго быў сапернік, нейкі ваяводскі 
пробашч Гераноўскі, які таксама заручаўся падтрымкай 
і хацеў заняць гэтую пасаду, але ён быў нетутэйшым, 
абапіраўся толькі на здабытае хітрасцю заступніцтва ка-
ралеўскага пасла. Аднак ён страціў надзею на біскупства, 
а ксёндз Гедройц, наадварот, сцвердзіўся на гэтай пасадзе. 
Потым біскуп неаднаразова выконваў розныя даручэнні, у 
1580 годзе прымаў удзел у віленскім фіскальным трыбуна-
ле, а ў 1600-м пасланы пасрэднікам у справе Радзівілаў і 
Хадкевічаў. Ён быў набожны, вельмі сімпатызаваў ордэну 
езуітаў, быў пад іх уплывам. Лёгка зразумець, якую ролю 
ён быў прызначаны сыграць тут і каму спрыяў. 

Вялікі літоўскі маршалак Дарагастайскі*, нашчадак 
Манівідаў, зноў жа, стольнік, надворны маршалак, ваўка-
выскі, мсцібоўскі, шарашоўскі стараста, мужны ваяр, фех-
тавальшчык і славуты знаўца конегадоўлі; быў у сваяцтве 
з Радзівіламі і Хадкевічамі, відаць, таму і выбраны ка-
ралём для пасрэдніцтва між імі. Дарагастайскі быў жанаты 
на Соф'і, дачцэ наваградскага ваяводы Мікалая Радзівіла, 
удаве жмудскага старасты Юрыя Хадкевіча. Гэта давала 
яму магчымасць як родзічу бываць у абодвух дамах. Але, 
папраўдзе, роля пасрэдніка — не ягоная роля, бо па нату-
ры ён быў хутчэй салдат. Адкрыты, задзірысты, захоплены 
ваеннай справай і коньмі, кнігамі і паляваннем, ён адчуваў 
сябе вальней там, дзе патрабаваліся адвага і мужнасць, 
чым там, дзе аддавалася перавага разважлівасці і хітрасці. 
А ў ролі пасрэдніка ён аказаўся, як мы ўжо згадвалі, дзя-
куючы сваім сямейным сувязям, якія лучылі яго з абодву-
ма бакамі. У рэлігійных і філасофскіх матэрыях ён зусім 
не разбіраўся, у душы быў прыхільнікам рэфарматараў. 

Ян Завіша раней быў мсціслаўскім, потым стаў ві-
цебскім ваяводам. Заўзяты католік, спрытны і вопытны 
чалавек, усё жыццё ён выконваў розныя даручэнні: то 
вызначаў памежжа Курляндыі і Брачыслаўскай зямлі, то 
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выбіраў зручныя месцы для памежных крэпасцей, то быў 
у ролі пасла, то яшчэ нешта рабіў. 

Ён выдатна ведаў людзей і жыццё, мог вырашыць, дзе 
і як трэба было дзейнічаць, умеў скарыстоўваць людскія 
слабасці, спагадаў ім, калі было патрэбна. 

Ягоны брат, літоўскі падскарбій Андрэй, таксама быў 
заўзяты католік і таксама спрытны і вопытны. На іх абодвух 
і ўскладалася асаблівая надзея, менавіта яны павінны былі 
дамагчыся паспяховага выніку пасольства; Дарагастайскі 
быў дадзены ім толькі для суправаджэння, Гедройц — 
для вагі. Тым больш што ні першы з іх, ні другі не маглі 
як след дапамагчы ў гэтай справе, проста не здолелі б. Усё 
залежала ад Завішаў, а біскуп і маршалак хоць і прыехалі, 
але карысці з іх было мала. 

Жмудскі біскуп у Вільні спыніўся ў сваім палацы каля 
замка, Дарагастайскі заняў памяшканне ў кардыналіі — 
яно было загадзя падрыхтавана для яго, а Завішы пасялілі-
ся ў сваіх камяніцах на Бакшце. 

Назаўтра з самага рання ад паслоў і да паслоў пачалі 
ўчашчаць пешыя і конныя наведвальнікі, па вуліцах туды-
сюды снавалі экіпажы і пешыя працэсіі. Ішлі прывітаць, 
павіншаваць, параіцца, але пра галоўную справу пакуль 
яшчэ ніхто не загаворваў. Перш за ўсіх пастараўся трапіць 
да біскупа айцец Гарсія Алабянус, ён спяшаўся апярэдзіць 
усіх іншых. Рэктар хацеў, каб яго ніхто не ўбачыў, хаця ці-
каўнаму ён мог бы лёгка растлумачыць свой візіт вядомай 
усім прыхільнасцю біскупа да іх ордэна ды справамі, якія 
хацелі вырашыць з ім езуіты. 

Але рэктар ужо не застаў біскупа дома — набожны 
старац падаўся на імшу ў кафедральны касцёл, які быў 
зусім недалёка. Пайшоў туды і рэктар, каб першаму пры-
вітаць яго, калі будзе выходзіць, але сустрэў яго ўжо на 
парозе. 

Біскуп быў зусім сівым старым, гадоў пад восемдзесят, 
але яшчэ даволі рухавы і чырванатвары — здаровы румя-
нец толькі ярчэй выдзяляўся ў абрамленні сівых валасоў. 
Гады не гнялі яго, праўда, твар быў зморшчаны ды пос-
таць трохі сутулаватая. Шэрыя вочы з-пад навіслых бро-
ваў яшчэ палалі агнём нерастрачанай маладосці, румяныя 
вусны лагодна ўсміхаліся; на твары чыталіся толькі зычлі-
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васць і дабрыня душы. Яго вялі пад рукі два жмудскія 
канонікі, ззаду вікарый нёс трэбнік і службоўнік. Рэктар 
павітаўся з ім і са святарамі, потым моўчкі праводзіў яго 
дадому. 

Толькі тут, калі ксёндз сеў у сваё крэсла, а святары 
выйшлі, завязалася шчырая размова. 

— Святы айцец, — пачаў рэктар, — вы прыбылі сюды 
на чале хрысціянскай місіі, з пасрэдніцкім пасольствам, з 
аліўкавай галінкай. О, як яна патрэбна нам, спакутаваным 
прадчуваннем вайны, як горача мы яе вітаем! 

— Хто ж не жадае міру і згоды, — адказаў біскуп, — 
абы толькі мы да іх прыйшлі! 

Ён зірнуў на рэктара; айцец Гарсія кіўнуў галавой і 
апусціў вочы долу. 

— Як вы думаеце, ойча, удасца нам нешта зрабіць? 
— Да каралеўскіх лістоў ва ўсіх вялікая павага, на 

выбраных пасрэдніках адбіваецца святло асобы яго кара-
леўскай вялікасці. Хіба можна было выбраць лепшага пра-
вадыра місіі, чым ваша святая мосць? Але... 

— Ёсць нейкае "але"? 
— Як і ва ўсіх чалавечых справах. 
— Цяжкасці? Мала надзеі? 
— Цяжкасці вялікія, калі шчыра сказаць вам, а надзея 

заўжды ў руках Бога! 
— Як вы думаеце, чый бок найбольш схільны да пры-

мірэння? 
— Яны ўсе дужа раззлаваныя, і тыя і другія палаюць 

нянавісцю. Калі хто і не хоча мірыцца, то гэта Хадкевічы! 
Віленскі кашталян закрануты за жывое, абражаны. Ян 
Караль, жмудскі стараста, дужа горды, ён не даруе ніколі 
і нікому, акрамя таго, вельмі набожны, ён вельмі паважае 
хрысціянскую веру і не схільны да міру. 

— Ну а Радзівілы? — спытаў біскуп. 
— Ваяводу ўсе ведаюць: нязломная душа, надзвы-

чайная гордасць; не вельмі шануе караля і каралеўскую 
ўладу. Адчувае сябе моцным, мала зважае на вышэйшую 
ўладу, але знешне дзеля прыстойнасці падтрымлівае кара-
ля. Самы вялікі вораг католікаў, запальчывы, незгаворлівы. 
Ці можна такога чалавека схіліць да паразумення, ці мож-
на паверыць, што ён пабратаецца з Хадкевічамі, калі ён 
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нядаўна насуперак ім і ўсяму каталіцтву ў краіне запісаўся 
ў канфедэраты? 

— Гэта праўда, — сказаў біскуп, — але невясёлая праў-
да! I ўсё ж, бог з імі, не будзем мы дагаджаць ім; выхо-
дзіць, сапраўды мала надзеі на добры вынік, у нас ёсць 
толькі добрыя пажаданні і каралеўскі загад — забарона 
заганнай вайны паміж сваімі, ганебнага праліцця крыві, 
горшага, чым паміж братамі! Хай бы лепей гэтую справу 
разглядалі сейм і кароль! 

— А вы, ваша пастырская мосць, ведаеце пра падрых-
тоўку да вайны? 

— Чуў і вельмі баюся гэтага, — адказаў біскуп. — 
Horrenda — жах! Ледзь не шэсць тысяч войска сабралі 
толькі дзеля таго, каб вырашыць спрэчку, у той час як для 
абароны краіны і палову гэтага было б цяжка выпрасіць з 
дапамогай універсалаў*! 

— Ды і ў Хадкевічаў даволі многа добрага войска. 
Яны змогуць абараняцца. 

— Лепей бы гэтага не спатрэбілася. Я ўсё ж спадзя-
юся, што, нягледзячы на грозныя падрыхтаванні абодвух 
бакоў, да сутычкі не дойдзе. Радзівіл зразумее ўсё мярзоц-
це нападу, мярзоцце, якога яшчэ не было, і задумаецца над 
тым, наколькі непрыхільна ўспрынялі бы ва ўсёй краіне 
вестку пра вайну! 

— Але ж з усіх бакоў прыбываюць войскі! 
— Гэта яшчэ нічога не значыць, ойча, — разважаў 

біскуп. — За некалькі дзён усё можа перамяніцца. Будзем 
спадзявацца на Бога, на тое, што ў нас такога яшчэ не 
было, што не пойдзе брат на брата, нешта здрыганецца 
ў ягоным сэрцы, як у таго Каіна. Перад самым пачаткам, 
можа, размякчыцца сэрца і хопіць рашучасці спыніцца; 
трэба спадзявацца да апошняга. 

— Спадзявацца на мір? — перапытаў Гарсія. — На мір 
з ерэтыкамі? 

— Паразуменне ў гэтай справе і прыпыненне яе ad 
decisionem Regiam — вырашыцца ўладай, — адказаў біс-
куп. — А што да згоды з ерэтыкамі, то гэта зусім іншая 
справа. 

— Тут усе справы так перамяшаліся, што цяжка раза-
браць, — зазначыў рэктар. — На баку ваяводы ўся канфедэ-
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рацыя, Хадкевічаў падтрымліваюць католікі. Справа зусім 
не ў Соф'і Слуцкай, а ў свабодзе сумлення. 

— Гэтага, ойча, не змог бы разблытаць і прывесці да 
ладу нават сам кароль, калі б ён сюды прыехаў. На жаль, 
дрэннае насенне дужа глыбока ўрасло, пусціла глыбокія 
карані, яго нельга так хутка прапалоць. Даверымся ў гэтай 
справе Богу! Прадстаўнікі розных вер яшчэ доўга будуць 
ваяваць за свабоду сумлення, як яны яе называюць, ці за 
справу паляпшэння людскіх нораваў. Наша задача — не 
даць перарасці спрэчкам у крывавую бойню. 

— Вырашыць бы хаця б гэтую спрэчку, — уздыхнуў 
рэктар. — Калі вы думаеце распачаць сваю місію? 

— Пастараемся як мага хутчэй. Нам самім не церпіц-
ца, на нас ляжыць святы абавязак. Але мне здаецца, па-
куль не прыедзе жмудскі стараста Ян Караль, мы не змо-
жам зрабіць ніводнага кроку наперад. Ён — правая рука 
кашталяна, таму ўсё тое, што будзе зроблена без яго, можа 
потым пайсці прахам. Я нават сумняваюся, ці распачаў 
бы кашталян перамовы, звязаны дагаворам з родзічамі, 
калі б гэта рабілася без іх. А мы тым часам разгледзімся, 
прыслухаемся, падумаем. 

Айцец Гарсія зірнуў у акно, убачыў, што сонца ўжо 
высока паднялося, і развітаўся з біскупам, а той зноў узяў 
у рукі ружанец і пачаў маліцца. 

Усё гэта дзеялася ў палацы жмудскага біскупа ў замку, 
а ў гэты час літоўскі маршалак Дарагастайскі снедаў у 
кардыналіі сам-насам з ваяводам. 

Перад імі стаяў сярэбраны збан з падагрэтым віном 
і пазалочаныя кубкі. Сядзелі яны ў крэслах, адзін насу-
праць другога; ваявода ў задуменні моршчыў лоб, марша-
лак трымаўся, як заўжды ў жыцці, — вольна, весела, зуха-
вата. Сама ягоная пастава выдавала ў ім ваяра, які іначай не 
разумее і не ўяўляе жыццё як толькі пастаянны рух, дзеян-
не, нястомная дзейнасць. Высокі, каржакаваты, лысаваты, 
румяны, з блакітнымі вачыма, рымскім носам, шыракава-
тымі вусамі, высокім ілбом, Дарагастайскі меў усе звычкі 
салдата, з ягонага твару не сыходзіў выраз нязломнай адвагі. 

— Вы прыехалі, каб памірыць нас пад прымусам? — 
спытаў Радзівіл пасля таго, як ужо аб многім было пера-
гаворана. 
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— Пад прымусам ці не, але памірыць абавязкова, — ад-
казаў Дарагастайскі, прыгладжваючы чуб на макаўцы, — бо 
на якога чорта трэба праліваць хрысціянскую кроў братам, 
сынам адной маці, калі трэба даць добрую прачуханку 
няверным, ды і суседзям нашым! Гэта ж увесь свет будзе 
паказваць на нас пальцамі, як на дурняў, прабачце, ды і 
нашых ворагаў можа настрапаліць бойка паміж сваімі. 
Яны не сталі б чакаць канца ўнутранай вайны, пакуль вы 
тут змагаліся б за князёўну, яны захапілі б нашы княствы. 
Калі б яны на нас наваліліся, то забралі б і ваш Слуцк, і 
Капыль, і Біржай, а там далей і сам Копысь, з-за якога ўсё 
заварылася. Не давайце чужым жартаваць над сабой, вы 
толькі плясніце ў далоні, і ўсё само сабой утрасецца. Хай 
сабе вы — евангелісты, яны — католікі, у вас свая дарога, 
у іх — свая, калі ж давядзецца ваяваць з сапраўдным во-
рагам, то будзем рабіць гэта разам, у згодзе. 

— Складна кажаш, — азваўся ваявода, — адно шкада, 
што ўсё гэта — нязбытныя мары. I як укласці ўсё гэта 
ў іхныя галовы, каб папісты былі папістамі, а мы змаглі 
жыць па-свойму! Дык не, ім хочацца выглядаць вар'ятамі! 
I да таго даходзіць, што не бачаць уласнай слепаты. Я не 
такі ўжо незгаворлівы і ўпарты, якім мяне лічаць мае ня-
добразычліўцы. Хадкевічы зрабілі мне нямала зла, аднак 
жа, калі будуць слушныя прапановы міру з іх боку, я па-
дам ім руку, хай толькі зробяць тое, што я хачу! 

— Гэта штука простая! На такія ўмовы, пан ваявода, 
кожны згодзіцца! Хто не захоча ні ў чым не саступіць і 
прыйсці да згоды! 

Маршалак зарагатаў на ўсё горла. 
— Я не магу ні ў чым адступіцца ад свайго! — уставіў 

Радзівіл. 
— Так, княжа, нічога зрабіць не ўдасца. Крыху з адна-

го боку, крыху з другога, тут адняць, там адняць, толькі так 
і трэба шукаць згоды! Патрабаваць жа, каб нехта паступіў-
ся ўсім, а вы, ваявода, нічым, — гэта занадта. Хадкевічы 
прынялі б такое выйсце хіба што тады, калі вы прыста-
вілі б ім нож да горла. Але давайце пагаворым пра гэта 
другім разам. Цяпер жа я ў вас не як пасол ад караля, а як 
ваш добры сябра і госць, дык ліха з імі, з тымі сваркамі! 
Вам трэба памірыцца! Сварыцца добра толькі з ворагам, а 
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са сваім — хоць косці поўныя злосці, а скончыць найлепей 
па-добраму. I патрэбна, вельмі патрэбна. I так яно станецца. 

— Вы, барон, добры прарок. 
— А вы, князь, не верыце ў дабро. Верце толькі ў доб-

рае, яно і будзе ўсё добра. Хіба вы хочаце займець табун 
коней? Га? Вам патрэбна князёўна Соф'я ці яе княства? 
Напэўна, з добрага табуна тая князёўна, калі вы тузаеце 
адзін другога за чубы, рыхтуецеся схапіцца за шаблі, склі-
каеце войскі, нібыта збіраецеся заваяваць цэлую правінцыю! 
Выбачайце! Але я, далібог, не разумею, ці варта не за новае 
княства, не за старажытную карону, а за кавалак зямлі і 
яшчэ адну белавалосую, якіх, даруйце, па белым свеце ты-
сячы, ліць столькі крыві, рабіць такі гармідар? Не, не варта! 

— Як жа ты, пане маршалак, нізка нас ставіш! 
— Прабач, вашамосць, старому ваяку, да вашай палі-

тыкі не здатнаму. У мяне што ў галаве, тое і на языку, 
чыстая праўда! Як я падстаўляю грудзі ворагу на вайне, 
гэтак жа я ўсю душу адкрываю сябру. А навошта ж нам 
прыхарошваць тое, што і так прыгожае? Вы толькі, пане, 
на мяне не крыўдуйце. 

— У мяне няма крыўды ні ў галаве, ні ў сэрцы, — за-
пэўніў ваявода, — але мне ўсё ж прыкра, што вы, ваша 
мосць, так лёгка вырашаеце нашу спрэчку. Ды воля 
ваша — кожнаму бачыцца па-свойму. 

— I вам самому, княжа, — дадаў маршалак, — убачыц-
ца іначай, калі вы ўзважыце ўсё халодным розумам. Даль-
бог жа, вам стане ясна, што біцца няма за што! 

Ваявода змоўк, а маршалак падышоў да акна. Нейкую 
хвіліну ён пазіраў на вуліцу, а потым здзіўлена ўсклікнуў: 

— Чыстай турэцкай крыві! Сапраўдны турак! 
— Што такое? Хто? — спытаў ваявода і ўстаў. 
— Я тут угледзеў турка, сіўку, ён тут каля вашых ва-

рот, хачу даведацца, чый ён. 
Ваявода таксама глянуў у акно. 
— Дык гэта ж ваш, уласны, — спакойна прамовіў ён. 
— Можа, ваш, ваявода? 
— Не, ваш, пане маршалак! 
— Мой? У мяне такога няма! Паверце мне, такога 

няма ні тут, ні ў маёй дарагастайскай стайні, ні ў табуне! 
Ён іншай масці і іншай крыві. 
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— Але гэта ваш конь, — стаяў на сваім ваявода. 
— Даруйце мне, я лепей ведаю, што гэта не мой, — 

упіраўся маршалак. 
— Выбачайце, але ён ваш, уласны! 
— Жарцікі з мяне строіце, пан ваявода! 
— Сапраўды, ваш, бо я дару яго вам. Хіба не прымеце? 
Маршалак задумаўся. 
— Калі настануць мір і згода, а я болей не буду пас-

лом караля да вас, то прыму такі цудоўны падарунак. А 
цяпер — дурні будуць звягаць, што вы мяне падкупілі. 

— Адным канём! — засмяяўся ваявода. — Загадайце 
адвесці яго ў вашу стайню. Такая дробязь нікому не кі-
нецца ў вочы! А мне прыемна падараваць такому знаўцу 
коней сапраўднага турка. 

Дарагастайскі ўзяў шапку і падаўся да дзвярэй. 
— Сардэчна дзякую! Дазвольце мне зараз жа абма-

цаць яго, мяне аж сверб бярэ паглядзець на гэтага сіўку, не 
магу болей трываць. 

Ваявода паклікаў канюшага, і маршалак разам з ім 
пайшоў да лесвіцы, забыўшыся ў гэтыя хвіліны пра ўсё: 
пра каралеўскія лісты, сваё пасольства і сварку Хадкевічаў 
з Радзівіламі. 

А мы зірнём яшчэ, што робіцца ў паноў Завішаў у іх 
палацы на Бакшце. 

Іх дом быў мураваны, невялікі, стаяў упрытык да вы-
сокай гары, з двух бакоў яго абступалі дамы гараджан, 
выглядаў ён нібы пастаялы двор. Перад ім стаялі вазы, 
адны яшчэ гружаныя, другія пустыя, каля іх завіхалася 
прыслуга, якой было цесна на панадворку. Усе коні не 
змясціліся ў стайні, стаялі, накрытыя папонамі, каля ясляў 
і каля плота, за вазамі. Воддаль ад сцяны на панадворку 
было нават раскладзена вогнішча, каля яго сядзелі і ляжалі 
фурманы і слугі. 

Чатыры самыя лепшыя пакоі зверху займалі браты, Ян 
і Андрэй Завішы. Жылі яны тут сціпла, хаця па шляхецкай 
завядзёнцы вазілі ўсё з сабой, таму ў іх было чым і падло-
гу заслаць, і сцены абвешаць. 

Дываны з залатым і сярэбраным узорамі развесілі па 
яшчэ вільготных сценах, на падлогу, выкладзеную толь-
кі цэглай, таксама ляглі цвёрдыя турэцкія і персідскія 
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дываны. Невялікія рознакаляровыя дываны пакрывалі і 
простыя, зробленыя мясцовымі цеслярамі лавы, сасновыя 
сталы заслалі вышытымі настольнікамі, што спадалі да 
самага долу. Цяпер пакоі, яшчэ нядаўна голыя, выгля-
далі даволі ўтульна, і толькі столь нагадвала, якімі яны 
былі яшчэ ўчора. У двух кутніх пакоях кожнаму з братоў 
падрыхтавалі пасцелі. З правага боку — старэйшаму, Яну, 
з левага — Андрэю, абодва спалі на пазалочаных ложках, 
якія былі ўсланы сенам і накрыты мядзведжымі шкурамі. 
Пад галавой — падушкі, таксама са шкур, а зверху — фут-
равае пакрывала. 

У камінах і печах палаў агонь, саграваў настылыя сце-
ны. Два сярэднія пакоі прызначаліся для абедаў і прыёму 
гасцей. Апошні быў больш старанна ўпрыгожаны. 

Калі ўзышло сонца, засвяціла ў вокны дома на Бакшце, 
ваявода з падскарбіем ужо былі на нагах. Яны засяро-
джана маліліся, па даўнейшай звычцы пачынаючы дзень з 
ранішніх малітваў і псалмоў. Некаторыя са старшых слуг 
у ніжніх пакоях таксама з ружанцам у руках прысвячалі 
Богу першыя хвіліны новага дня. Толькі слугі і прыслуга 
ўжо раней хуценька памаліліся і шчыравалі ў доме і на 
падворку. Калі час малітвы скончыўся, падскарбій зайшоў 
да брата, потым абодва адправіліся снедаць, а затым яны 
збіраліся схадзіць у касцёл бернардзінцаў на імшу. За сне-
даннем яны крыху пагаварылі пра справы. 

— Дарагі браце, як думаеш, выйдзе ў нас што ці не? 
— Можа, і не, хоць нас паслаў сам кароль. Што ж, 

будзем рабіць усё, што можам, астатняе ў волі Божай, — 
сказаў старэйшы брат, віцебскі ваявода Андрэй. — Да нас 
учора забягаў наш агульны знаёмы — езуіт, айцец Брызій. 
Ты ўжо спаў або замкнуў дзверы і маліўся. Было позна, і 
я прыняў яго сам. 

— Што ён расказаў? 
— Многа страшнага, а галоўнае — калі яму верыць, 

то няма ніякай надзеі на тое, што мы тут нечым паможам. 
Ва ўсіх столькі злосці, што вось-вось выбухне вайна. 

Ян пахітаў галавой. Тут увайшоў прыдворны і паведа-
міў, што прыйшоў брэсцкі ваявода Крыштаф Зяновіч*. 

— Так рана! — усклікнуў Андрэй і выйшаў сустрэць 
госця. 
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Неўзабаве ўваліўся ў пакой і сам госць, тоўсты, румяны, 
засопшыся, абапіраючыся на кій з пазалочанай макаўкай. 

Зяновіч — чалавек гаваркі, рухавы, дзейны, але сёння 
на ягоным твары адбівалася няўпэўненасць, і гэта псавала 
яго звыклы выраз. Ён і сапраўды звычайна бываў такім, 
аднак раннія адведзіны і думка пра тое, як яго прымуць 
і сустрэнуць (а яго ведалі як вялікага прыхільніка Радзі-
вілаў), азмрочвалі яго, таму на гэты раз ваявода быў у 
такім нязвыклым для яго замяшанні. 

Аднак ледзь толькі Зяновіч паказаўся ў дзвярах і вы-
мавіў першыя словы, як па сваёй прыроднай даверлівасці 
забыўся на трывогі і загаварыў весела, вольна і нязмушана. 

— Вітаю паслоў міру і згоды! Вітаю жаданых гасцей 
у нашай сталіцы! Сэрцам і душой прымаем вас, мы чакалі 
вашага прыезду, як птушка каня дажджу! Вітаю вас, пан 
ваявода віцебскі, і вас, пан падскарбій! Як даехалі, як спа-
лася? — салаўём рассыпаўся Зяновіч. 

— Цудоўна! — адказалі браты. 
— Мне дужа трэба было прывітаць вашых мосцяў, 

таму я, хоць на гадзінніку яшчэ, мабыць, толькі восем і 
не наступіў яшчэ час для адведзін, паспяшаўся ўбачыць 
дарагіх гасцей. 

— Мы вельмі рады вам. Сядайце, пан ваявода! 
— Сеў бы, нават калі б не запрасілі, бо захакаўся, па-

куль узбягаў па прыступках. Што там новага ў Варшаве, 
як кароль? 

— Дзякуй богу, здаровы. 
— Пан Маціёўскі іп partibus — у будучым — віленскі 

біскуп? 
— Ён ужо адрокся ад біскупства. 
— У спадзяванні на кракаўскае? 
— Магчыма. 
— Добрая замена! Ну, а ці будзе ў нас мір? 
— Спадзяёмся, — адказаў Андрэй Завіша. — Каралеў-

скія лісты... 
— Усе іх паважаюць, але мала хто іх слухаецца! — пе-

рабіў яго Зяновіч. — Вось у чым уся бяда! Больш надзей 
на вашы ўгаворы, на сяброўскае пасрэдніцтва. Хадкевічы 
зусім з глузду з'ехалі! Як яны толькі адважваюцца, як 
пнуцца барукацца з Радзівіламі! Не тыя сілы, не тое ў іх 
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багацце! Зруйнуюць іх, зруйнуюць краіну, а ўсё гэта па-
дасць прыклад фатальны, няшчасны, жахлівы! 

— Але ж не яны ўсю гэтую кашу заварылі? 
— А навошта было парушаць дагавор? 
— Дык, можа, той дагавор несправядлівы? 
— Справядлівасць можна разумець па-рознаму. Такое 

часта бывае. Навошта тады было абяцаць, калі яны ведалі, 
што дагавор несправядлівы? 

— Яны вінаватыя ў гэтым, але і Радзівілы таксама: 
навошта раззлавалі іх той судовай справай, давялі да край-
насці? 

— Цяпер ужо няма іншага выйсця апрача добрага кан-
ца, бо вайны дапусціць нельга. Вайна канчаткова загубіць 
краіну! — усклікнуў Зяновіч. — Памірацца яны ці не, абы 
толькі не ваявалі! 

— Мне здаецца, што да гэтага не дойдзе, — сказаў 
віцебскі ваявода. — Дзеля гэтага мы і прыехалі, каб не да-
пусціць горшага. I мы спадзяёмся, што хаця яны і далёка 
зайшлі ў сваіх спрэчках, але ўрэшце адумаюцца, зразу-
меюць, што яны давядуць да ўнутранай вайны. Можа, іх 
ахалодзяць лісты ад караля і ўгаворы сяброў. 

— Дай жа Божа! — прамовіў Зяновіч і ўздыхнуў, але 
гэта можна было вытлумачыць і пачуццямі, і высокай лес-
віцай у доме на Бакшце. 

Паздзел 8 

ВАЕННЫЯ ПРЫГАТАВАННІ. КНЯЗЁЎНА 

Першага лютага Вільня і яе ваколіцы нагадвалі ваенны 
лагер. Калі б нехта прыехаў здалёку, не ведаючы, у чым 
справа, то мог бы падумаць, што столькі войска сабралі, 
каб адбіць напад няверных язычнікаў або суседзяў з Русі. 
У прадмесце натоўпамі сцякаліся ўсё новыя атрады, раз-
вяваліся сцягі, гарцавалі гарачыя коні, прыходзілі салдаты 
з Курляндыі, Падолля, Літвы, Русі, Польшчы — усе яны 
былі па-рознаму апранутыя і гаварылі на розных мовах. 

У самім горадзе бадай што ўсе пастаялыя двары зай-
малі кіроўцы: ротмістры, палкоўнікі, іх акружэнне. Бразгалі 
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шаблі, бухалі барабаны, чуліся ваенныя песні, якія павінны 
былі ўзняць баявы дух. Аднак на гэты раз спевакі павінны 
былі тварыць цуды, каб падладзіцца да акалічнасцей, таму 
што ў песнях тых часоў або пракліналі туркаў, або лаялі 
маскавітаў, але не было напагатове ніводнай, якая клікала б 
на бой за Хадкевічаў або, наадварот, за іх ворагаў. Дух 
войскаў з іншых краёў падтрымлівалі двухрадковыя абраз-
лівыя прыпеўкі пра жмудзінаў, ліцвінаў, мазураў, рускіх і 
іншых. I сам выгляд гэтых войскаў, якія месціліся пераваж-
на на Лукішках, а таксама па ваколіцах і прадмесцях, быў 
дзівосны! Народ — як на падбор, але ўсе былі з розных 
месцаў, кожны апрануты па-свойму, у кожнага свая зброя, 
нават свой дух. Узяць хаця б тое, што ў войску Радзівілаў 
было нямала католікаў. Яны ішлі ціха, апусціўшы гало-
вы, самі не ведаючы, як спалучыць сумленне з уласнымі 
інтарэсамі, калі таварышы па вайсковай выправе бралі іх 
з сабой, і яны абавязаны былі падпарадкавацца, але яны 
лічылі гэтую вайну выгаднай канфедэрацыі і ўспрымалі 
яе як помсту католікам за іх прыцясненне разнаверцаў. 

Войска Радзівілаў складалася з разнастайных атра-
даў, галоўная частка іх была з Русі, каля чатырох тысяч 
ваяроў прыслалі Астрожскія; яны размяшчаліся па ва-
коліцах, прадмесці, сцякаліся пад Вільню не ўсе разам, 
а па частках і ў розны час: ад апошніх дзён студзеня да 
першых лютаўскіх. Горад напоўніўся пярэстымі натоў-
памі людзей, ажыў, але толькі самыя смелыя гараджане 
адважваліся паказвацца на вуліцах і на шумных рынках, 
астатнія ў трывозе і страху пахаваліся ў дамах. Магістрат і 
рада пасля няўдалага пасольства да ваяводы не спрабавалі 
выступіць другі раз. Яны дазволілі войску займаць пастая-
лыя двары і больш не азваліся ні словам. Аднак трэба 
зазначыць, што, акрамя выпадковых здарэнняў, ніякіх не-
прыемнасцей гараджане не мелі; ваявода добра карміў усю 
плойму войска і наказаў салдатам абыходзіцца з жыхарамі 
прыстойна і ветліва. Але мала хто з іх верыў ягоным абя-
цанням пра недатыкальнасць іх жытла, уласнасці: купцы, 
пераважна католікі, ад вялікага страху пазамыкалі склады 
і крамы, пахавалі тавары, заклалі дзверы цяжкімі засаўкамі 
і спадзяваліся на прыхільнікаў Хадкевіча як на збавіцеляў. 
Ды іх яшчэ не было, чакалі з дня на дзень. Для іх былі 
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ўжо загадзя падрыхтаваны, заказаны месцы пастою ў самім 
горадзе паблізу ад камяніцы жмудскага старасты, іх ахвот-
ней саступалі, бо салдаты-католікі здаваліся ім надзейнай 
абаронай супраць страшных для многіх гараджан ерэтыкоў. 

У камяніцы Хадкевічаў падрыхтоўка да вайны была 
ўжо скончана: байніцы прароблены, вароты ўмацаваны, 
слабыя сцены падвоены, вокны забіты, месцы, вызначаныя 
для гармат, падрыхтаваны, ачышчаны пляцоўкі для салдат, 
якіх збіраліся размясціць пераважна ў крэпасці. Падумалі 
нават і пра тое, каб закупіць запасы жыўнасці, пра ваду на 
выпадак аблогі, бо на штурм з-за вузкіх вуліц не спадзя-
валіся. Пан Барб'е ўсё гэта агледзеў, прыкінуў, ці надоўга 
хопіць запасаў і зброі падчас аблогі Радзівілаў, і з усмеш-
кай сказаў, што са сцен камяніцы ён гарматамі ўмомант 
змяце ўсіх пратэстантаў, хай толькі сунуцца. 

Але ўся гэтая падрыхтоўка ў вачах нават тых, хто ёю 
займаўся, хто звыкся з думкай пра непазбежнасць вайны, 
выглядала дзіўнай, а разважлівым людзям яна ўвогуле на-
гадвала кашмарны сон. Гэта было не проста здарэнне, а 
вялікае дзіва, многія проста не верылі ў рэальнасць вайны. 
Нават для віленскага простанароддзя, якое ўжо не адзін 
раз бачыла сутычкі, малую вайну ў горадзе, такі вялікі 
наплыў войска быў незвычайным, яму не было прыкладаў 
у мінулым, да таго ж не было і важкай прычыны. А таму, 
нягледзячы на такую вялікую падрыхтоўку, на відавочную 
пагрозу зацятай вайны двух лагераў, многія яшчэ не веры-
лі і не хацелі верыць у грамадзянскую вайну. 

— Можна сварыцца, ад веку і да канца свету звады не 
скончацца, хто ведае, ці не пачаліся яны з даліны Іёсафац-
кай*, там таксама спрачаліся, але, каб ваяваць, такога не 
можа быць! — казалі недаверлівыя. 

3 лютага віленскаму кашталяну стала вядома, што Ян 
Караль з гарматамі і войскам праз дзень будзе ў Вільні. 
Гэтую вестку прынёс маршалак двара Мікалай Хамец, які 
прыехаў разам з любімым прыдворным Яна Караля Тама-
шом з Дамбровы. Кашталян аддаў свой дом пад пастой 
салдатам, якія вось-вось прыбудуць, а сам перабраўся ў 
камяніцу Хадкевічаў на Замкавай вуліцы. Тут цяпер жыў 
і брат Караля Аляксандр, у той час ён быў барысаўскім 
старастам (пазней — троцкім ваяводам). Самае лепшае 
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памяшканне аддалі сандамірскаму ваяводу Іосіфу Мніш-
ку, яго запрасілі Хадкевічы, і ён не адмовіўся, прыехаў, 
праўда, амаль без світы, у суправаджэнні некалькіх пры-
дворных. 

Князёўну Соф'ю дзеля бяспекі перавялі ў пакоі ў глы-
біні дома, адтуль яна ўжо нічога не магла бачыць, толькі 
чула вялікі рух у доме. Ведала яна пра падрыхтоўку да 
вайны і вельмі непакоілася. Лёгка зразумець, што адчува-
ла князёўна: яна не ведала як след, што робіцца, што за 
падзеі адбываюцца, была поўная змрочных думак і зда-
гадак. Пры ёй і каля яе ўсё маўчала, усе пабойваліся яе, 
на яе глядзелі як на прычыну ўсіх непрыемнасцей, нават 
самі Хадкевічы ў душы міжволі адчувалі насцярожанасць 
да сіраты, апека над якой аказалася такой цяжкай. Самай 
блізкай для князёўны была ахмістрыня, пані Влодская, 
жанчына цвёрдая, халодная, непадступная, яна часцей за 
ўсё толькі загадвала; ад яе нельга было пачуць ласкава-
га слова. Яна паслухмяна выконвала тое, чаму служыла, 
была суровай і строгай, баялася на валасок адступіць ад 
сваіх паўнамоцтваў, вельмі даражыла сваім месцам, бая-
лася страціць яго. Служанкі панны былі маладыя, баяз-
лівыя, аддаленыя ад яе сваім становішчам, яны нават не 
спрабавалі стаць сяброўкамі. Напаўдзіця, яна заставалася 
сам-насам са сваімі думкамі, страхамі, цярплівасцю, без 
радасцей, без сяброў, без навін пра падзеі за сценамі ка-
мяніцы, жыла замкнутым жыццём, якое пры іншых акаліч-
насцях магло быць шчаслівым, на самай справе аказалася 
пакутлівым. 

Ад рання — малітвы, потым невясёлы шпацыр па па-
коі, кароткія размовы з пані Влодскай, абед, праца за крос-
намі, зноў малітва — і доўгі вечар, і доўгая бяссонная ноч. 

А над усім гэтым прывід вайны, забойстваў — яны 
не давалі спакою сірочаму сэрцу, бо вайна магла пачацца 
з-за яе, яна штодня набліжалася, і пачаткам яе меўся стаць 
дзень нараджэння князёўны! Соф'і здавалася, што кожны 
стук варот, кожны шоргат бруска па шаблі, кожнае бразга-
танне зброі, гучны гук набліжаюць гэтую жахлівую вайну. 
Калі яна бачыла на замкавым двары салдат, іх клопаты пра 
абарону, умацаванне камяніцы, адразу ж перапаўнялася 
страхам, гневам і трывогай, а з вокнаў свайго новага пакоя 
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больш нічога ёй не было відаць. Часта дзяўчына прачы-
налася сярод ночы, разбуджаная тупатам салдат, галасамі 
варты, яе сэрца пачынала біцца часцей, яна прыціскала да 
грудзей крыж сваёй маці і цэлымі гадзінамі чакала, што 
вось-вось прагучыць стрэл — ёй, беднай, здавалася, што 
ён абавязкова павінен прагучаць. 

У такой вось няпэўнасці і страху жыла князёўна; калі ж 
ці падарункам, ці ласкавым словам яна ўпрошвала ахмі-
стрыню расказаць ёй, што робіцца за сценамі камяніцы, то 
часцей за ўсё чула пра розныя жахі, якія злавалі яе, яна не 
магла ім верыць, бо, несумненна, яны былі выдуманымі і 
разлічанымі на тое, каб загасіць у яе сэрцы вядомую ўсім 
прыязнасць да князя Януша. 

Віленскі кашталян рэдка паказваўся ў князёўны; пасля 
апошняй размовы завітваў, мабыць, пару разоў, ды і то не-
надоўга. Але 3 лютага ён паабяцаў увечары праведаць яе. 

Князёўна чакала яго ў трывозе, малілася ў душы і 
гадала, што ён скажа. Прайшло паўгадзіны ў доўгім не-
цярплівым чаканні, нарэшце кашталян зайшоў. У яго быў 
лагодны твар, ніякага напружання, быццам назаўтра ча-
калася свята, а не пачатак вайны. Ён ласкава прывітаў 
яе, з трывогай папытаўся, як здароўе, бо выгляд у яе быў 
хваравіты. 

Соф'я трымалася смела і мужна. 
— Дзядзечка, не пытайцеся ў мяне пра здароўе, лепш 

скажыце, ці варта мне жыць? 
— Як гэта? Што ты гаворыш? Ты яшчэ так мала па-

жыла! 
— Але ж цяжка, дужа цяжка мне! Падумайце, як гэта 

штодня, штогадзінна быць пад наглядам, калі чужое вока 
пранікае, здаецца, нават у думкі. Кругом вайна, зброя, 
страх! Куды ні глянь — салдаты, войска, гарматы, даносяц-
ца жахлівыя чуткі! Скажыце мне, дзядзька, як жа я магу 
быць шчаслівай, спакойнай, якое тут можа быць здароўе? 
А яшчэ як падумаю, што гэта я — прычына ўсёй гэтай 
калатнечы! Ох, дзядзька, перажыць гэта, далібог, няма сіл! 

— Князёўна, не трэба так палохацца. Вам нічога не 
пагражае. 

— Ды хіба я за сябе трывожуся? — адказала Соф'я. — 
Але ж гэта вайна, гэта вайна! 

— Яна яшчэ не пачалася, і мы не будзем пачынаць яе. 
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— Навошта ж тады вы так узброіліся? 
— На ўсякі выпадак, — адказаў кашталян, — дзеля 

абароны. Мы бачым, што Вільню акружаюць войскі Ра-
дзівілаў, як нам у такім разе не падумаць пра сябе? 

Князёўна змоўкла, правяла рукой па лбе і апусціла вочы. 
— Вы памятаеце нашу апошнюю размову? — спытаў 

кашталян. 
— Так. Калі вы хочаце, то працягнем яе, — адказала 

князёўна. 
— Мне болей няма пра што пытацца ў вас, няма аб 

чым прасіць, няма патрэбы прымушаць нешта рабіць, я 
хачу толькі ў вашых жа інтарэсах яшчэ раз растлумачыць 
тое-сёе, а вы рабіце так, як вам падкажа ваша сумленне. Я 
ўжо не цікаўлюся, што вы адкажаце, калі да вас прыйдуць 
спытаць, якое будзе ваша слова. На тое ваша воля, князёўна, 
вы ўжо не дзіця, вось-вось будзеце паўналетняй, у вас ёсць 
свой розум. Рабіце тое, што вам даспадобы. І ўсё ж пакуль 
што я — ваш апякун, а першы клопат апекуна — сумленне, 
першая думка — засцерагчы ад граху. Таму хачу вас па-
пярэдзіць. Дамоўлены шлюб ваш з князем Янушам без спе-
цыяльнага дазволу главы каталіцкага касцёла*, Папы, які ён 
дае, а таксама без яго благаславення (слухайце мяне ўважлі-
ва), будзе грахоўным, ён забаронены рэлігійнымі законамі, а 
нашым літоўскім правам прызнаецца як несапраўдны. Вы, 
напэўна, чулі пра гэта, мой абавязак яшчэ раз напомніць. 
Я нічога не загадваю, ні пра што не пытаюся, але ці захо-
чаш ты сама, без дазволу Папы, згадзіцца на такі шлюб, 
калі дойдзе да размоў пра яго, да неабходнасці вырашаць? 

Князёўна не прымусіла чакаць з адказам. 
— Без дазволу — ніколі! Аднак жа, — дадала яна, — 

дазвол можна атрымаць. 
Кашталян міжволі перасмыкнуў плячыма. 
— Дазвол, але не благаславенне. 
Князёўна апусціла галаву. Нехта пастукаў у дзверы. 
— Гэта наш святы айцец, архімандрыт манастыра 

Святой Тройцы Вельямін Руцкі*, ён вам усё падрабязна 
растлумачыць і пацвердзіць тое, што казаў я. 

Князёўна зірнула ў бок прыадчыненых дзвярэй. Праз 
іх увайшоў бледнатвары мніх у сутане ордэна Святога Ба-
зыля*. Гэта і быў дастаслаўны Вельямін Руцкі. 
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Князёўна падышла і пацалавала яму руку, ён моўчкі 
благаславіў яе, потым сеў. 

— Я паклікаў вас, ойча, — прамовіў кашталян, — каб 
вы пацвердзілі перад князёўнай мае словы. Я патлумачыў 
ёй, што яе шлюб з князем Янушам будзе незаконным згод-
на з касцельным і дзяржаўным правам, якое не прызнае 
шлюбаў паміж родзічамі. 

— Сапраўды, так, — адказаў святар. — А той, хто за-
ключае такі шлюб, пападае пад суровае асуджэнне кас-
цёла, нават калі вянчаць вас будзе асоба самага высокага 
духоўнага звання. 

— Але... — пачала князёўна, не асмельваючыся пярэ-
чыць. 

— Але ў пэўных выпадках, — адгадаўшы яе думкі, 
прадоўжыў за яе Вельямін Руцкі, — Папа Рымскі дазваляе 
такія шлюбы, хаця і не благаслаўляе іх. 

— Не благаслаўляе! — паўтарыла за ім князёўна і 
апусціла вочы долу. 

Кашталян і святар тлумачылі ёй нешта яшчэ, але 
Соф'я вачэй больш не ўзнімала, не глядзела на іх, не пра-
мовіла ні слова, яна была ўся ў сваіх невясёлых думках; 
моўчкі пацалавала руку кашталяну, пакланілася Руцкаму і 
развіталася з імі. 

Ледзь толькі за імі зачыніліся дзверы, яна ўпала на 
крэсла і залілася слязамі. 

— Ніколі нам не быць разам, не мець Божага бла-
гаславення, не быць шчаслівымі! Нават калі б нас і звёў 
лёс, злучыў, наша каханне Богу не будзе ўгодным, кожная 
хвіліна нашага жыцця будзе атручана гэтым! Вось так: 
засталася сіроткай, мне дазволілі пакахаць таго, каго па-
абяцалі з дзяцінства зрабіць мужам, а цяпер кажуць, што 
гэтае каханне — грэшнае, шлюб — святатацтва. 

Яна ўпала на калені і пачала горача маліцца. Потым 
устала з сухімі вачыма, спакойным тварам і ціха прамовіла: 

— Так хацеў Бог, хай будзе благаслаўлёна Імя Яго. 
Нядоўга мне засталося цярпець, пайду да цябе, мамачка, 
хоць я цябе не ведала, і да цябе, татуля, якога я не бачыла, 
пайду да вас! 
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Паздзел 9 

ЖМУДСКІ СТАРАСТА Ў ВІЛЬНІ 

4 лютага новы ганец прыехаў у Вільню і паведаміў, 
што войска пад кіраўніцтвам Яна Караля спынілася на 
начлег на адлегласці адной мілі ад горада і павінна заўтра 
ўвайсці ў горад. Вестка імгненна разнеслася паміж жыха-
рамі, і натоўпы цікаўных сабраліся на Медніцкім тракце, 
па якім меўся ўступіць у горад Ян Караль. Былі сярод іх і 
людзі Радзівіла. Яны ўліліся ў натоўп, каб прасачыць, што 
за войска ідзе на падмогу Хадкевічам, колькі яго будзе, ці 
многа яно мае гармат і марцір, а потым дакладна паведа-
міць пра ўсё князю-ваяводу. Ад самага паўдня ў горадзе 
быў незвычайны рух: самыя цікаўныя ўскараскаліся на 
дахі камяніц, на сцены і вежы, абы толькі лепш разгле-
дзець войска. На ўсіх галерэях ратушы было поўна народу, 
нават на званіцах касцёлаў тырчалі галовы, павернутыя ў 
бок Медніцкага тракту. Вострае прадмесце таксама было 
ўсеяна людзьмі, яны таўкліся там ад самага рання. Стаяў 
прыгожы зімовы дзень, быў лёгкі марозік, сонца свяціла 
на чыстым небе, іскрылася ў снягах, у паветры разляга-
лася ціша. 

Пасля паўдня на гасцінцы ўдалечыні нешта зачарне-
лася. Так, па ім рухалася войска — гэта яно і чарнела на 
снезе. Натоўп замітусіўся: адны праціскаліся ўперад, каб 
лепей разгледзець, другія лезлі вышэй, трэція яшчэ толькі 
падбягалі. I ўсе паўтаралі: "Ідуць! Ужо ідуць!" 

Тым часам раць падышла да горада. Над ёй развяваліся 
харугвы, бухалі бубны, тонкімі галаскамі гучалі пішчалкі. 
Усё бліжэй, усё бліжэй падступала войска, нарэшце пер-
шы атрад увайшоў у горад, і ўвесь люд аціх, узіраючыся, 
поўны цікаўнасці. Уперадзе павольна, спакойна рухалася 
конніца. На чале яе з некалькімі начальнікамі ехаў сам Ян 
Караль, жмудскі стараста, на вараным кані ў прыгожай 
збруі, асядланым па-турэцку, сам ён быў у аксамітным 
кармазынавым футры, падбітым сабалямі, з залацісты-
мі петлямі; на галаве — сабаліная шапка, упрыгожаная 
пяром чаплі. З-пад футра выглядала апраўленая ў серабро 
выгнутая шабля ў похвах з шчыгрынавай скуры. На твары 
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Яна Караля не было нават следу заклапочанасці, толькі 
зухаваты выгляд першага на чале вялікага атрада, толькі 
горда сціснутыя вусны і натапыраныя вусы. Адной рукой 
ён злёгку кіраваў жвавым канём, другой падпёр бок. Ззаду 
ехалі некалькі ротмістраў, а далей усе астатнія вершнікі, 
усе, як на падбор, — чалавек у чалавека, на дужых не-
высокіх конях. Над галовамі ў іх развіналіся прапары і 
блішчалі наканечнікі дзідаў. Ехалі яны вольна, па пяць 
чалавек у рад, спакойна, моўчкі. Адразу ж за вершнікамі 
везлі гарматы і марціры, досыць многа. Цікаўныя налічы-
лі аж дваццаць чатыры. За гарматамі зноў ехалі вершнікі, 
па-рознаму апранутыя і ўзброеныя, але зноў усе — як на 
падбор. 

Тут не было відаць такіх ваяроў, як у войску Радзі-
вілаў, карліка побач з волатам, грузнага немца побач з 
танклявым салдацікам-ліцвінам, усе — нібыта адной кры-
ві, аднаго роду, сілы і гадоў. Гэта адразу кінулася ў вочы 
тым, хто назіраў, як праходзіла войска. 

Здавалася, нават самым цікаўным не пад сілу злічыць, 
колькі ж войска прыбыло, — яно ўсё ішло і ішло, а на гас-
цінцы аж да самых гор усё яшчэ не канчаўся, віўся доўгі 
ланцуг. Ужо цямнела, калі ўся кавалерыя ўвайшла ў горад, 
а потым пачала рухацца пяхота. Яна ішла аж да цёмнай 
начы. 

Стомленыя і ўражаныя разыходзіліся па дамах гара-
джане. Многім цікаўным не хапіла цярпення, да таго ж 
ноччу цяжка было нешта разгледзець. У пераказах сілы 
Хадкевічаў перабольшваліся па сама менш — утрая і вы-
глядалі незлічонымі. 

Войска ўсё яшчэ ішло, а Ян Караль ужо даўно быў 
у сваёй камяніцы, падрыхтаванай да ягонага вяртання, 
пачалі размяшчацца і новапрыбыўшыя атрады. Адны, не 
злазячы з коней, завозілі ўнутр гарматы, другія спынілі-
ся пад сценамі палаца. Частка атрадаў так і засталася на 
вуліцах пад сценамі як варта, іншых жа размяшчаў за 
сценамі пан Барб'е, які са сваёй нязменнай шпагай, пры 
капелюшы голасна распараджаўся, дзе каму ўладкавац-
ца на пастой. Большыя і меншыя гарматы і марціры за-
нялі прызначаныя ім месцы і ваяўніча разяўлялі ў бай-
ніцах свае чорныя пашчы з усіх чатырох бакоў палаца. 
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Тут жа, каля іх, ужо ляжалі ядры і іншае патрэбнае на-
чынне. 

Ян Караль не злез з каня, аж пакуль не размясціў 
усіх сваіх салдат, пакуль усім не распарадзіўся. Абоз ён 
паставіў на дзядзінцы, яго запаланілі салдаты, запалалі 
вогнішчы, уздоўж сцен да загадзя падрыхтаваных кона-
вязяў з яслямі паставілі коней. Гоман, смех, брэх сабак, 
іржанне коней, шум і галас, крыкі разносіліся па ўсёй 
камяніцы бесперастанна. Адны ішлі, каб паглядзець на 
вызначанае ім для бою месца на сцяне, другія дапамагалі 
ўсцягваць гарматы, трэція здымалі і расстаўлялі зброю 
там, дзе ім было сказана. Военачальнік стараўся паспець 
усюды: там паглядзець, тут нешта загадаць, а дзе і проста 
моўчкі праехаць. Ён распарадзіўся пра ахову, даручыў яе 
маршалку двара Мікалаю Хамцу, а сам злез з каня і пай-
шоў да кашталяна. 

Тут яго ўжо даўно чакалі. Ваявода Мнішак, барысаўскі 
стараста, кашталян і яшчэ некалькі чалавек з ліку пры-
хільнікаў католікаў сабраліся ў пакоі, вокны якога выхо-
дзілі на дзядзінец. У каміне шугаў агонь, на стале стыла 
некранутая вячэра. 

Усе ўсталі і прывіталі жмудскага старасту. 
— Вітаем нашага героя! — усклікнуў Мнішак. — Ві-

таем вас! Нарэшце вы скончылі свае справы, аддалі ўсе 
загады, адпачніце цяпер з намі! 

— Пасля цяжкага дня нарэшце хоць хвілінку адпач-
ну, — сказаў Ян Караль, здымаючы з сябе цяжкае фут-
ра. — Нялёгка кіраваць гэтым нашым неўтаймаваным і 
пярэстым войскам, ох нялёгка! Можа, дасць Бог, некалі 
мы завядзём і сваё. А то ці не падумаюць паны Радзівілы, 
што супраць іх безлічы ваяроў мы не можам выставіць і 
дзесятка салдат. Але хоць нашых і мала, гэтыя нямногія 
варты тысяч іхніх. Я добра ведаю сваіх салдат, яны не 
падвядуць мяне, калі тут што распачнецца. 

Кажучы гэта, Ян Караль абыходзіў прысутных і вітаў-
ся з усімі за руку. 

— Ці ўсё ў нас гатова? — спытаў кашталян. 
— Усё, — адказаў жмудскі стараста. — Князёўна тут, 

дагавор на стале, войскі і гарматы стаяць з усіх бакоў, тэр-
мін набліжаецца. Засталося чакаць паноў Радзівілаў. 
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— А вы ведаеце, што прыехалі паслы ад яго вялікасці 
караля? — спытаў Аляксандр Хадкевіч. 

— Яшчэ ўчора я прачытаў вашу паперчыну. Але ж, 
панове, паслы прыехалі да Радзівілаў, а не да нас, мы ж 
першымі вайну не пачнём. 

— Гэта так, — адказаў кашталян. — Аднак, калі нас 
зачэпяць, мы мусім бараніцца. 

— Колькі войска ў Радзівілаў? — спытаў Ян Караль. — 
Ці многа яны іх там назбіралі? I што думаюць рабіць? 

— Хто што гаворыць, — адказаў Аляксандр. — Самыя 
пэўныя звесткі нам паведамілі людзі з ліку прыдворных 
князя-ваяводы: у іх каля шасці тысяч войска. Гэта калі не 
лічыць дробных груп шляхты і асобных людзей, а таксама 
прыдворных салдат ваяводы. Тры князі Астрожскія далі 
па шэсцьсот конных і семсот гайдукоў, пяцьдзесят конных 
прывёў Абрамовіч, Нарушэвіч — сто вершнікаў, а яшчэ 
сто гайдукоў, Замойскі з Падолля — дзвесце коннікаў пад 
апекай ротмістра Пятра Збарымскага, дзвесце рэйтараў даў 
князь курляндскі, яны для застрашэння стаяць на дзядзінцы 
кардыналіі, а яшчэ дзве сотні мазырскага старасты. Вось і 
ўсё. З такой сілай можна было б заваяваць цэлае княства. 

— I што ж яны будуць рабіць з такім войскам? — ска-
заў Ян Караль і ўсміхнуўся. — Дастаткова зірнуць па 
баках, каб зразумець, што нават трэцяя частка іх войска 
будзе ціснуцца, як селядцы ў бочцы, калі ўздумае пачаць 
аблогу маёй камяніцы, ды і то не змесціцца, а то яшчэ 
патрапіць пад агонь гармат, які змяце іх, нібы мух! У поле 
яны нас не выманяць, на штурм не адважацца, хіба што 
пачнуць разбураць навакольныя дамы, але ў гэта цяжка 
паверыць. Дык навошта гэта ўсё ім, дзеля чаго? Каб пака-
заць, на што здольныя Радзівілы? 

— Вашамосць, пане стараста, вы так упэўнены ў сваёй 
камяніцы? — спытаў Мнішак. 

— Тут не трэба нават дужа разбірацца ў вайсковай 
справе і многа думаць, — адказаў Ян Караль, — каб ума-
цаваць наш дом, які і так вельмі выгадна размешчаны. 
Подступы да яго з усіх бакоў загароджаны другімі дамамі, 
прылеглыя вуліцы цесныя. Самая шырокая з іх, тая, што 
перад Замкавай, ужо напалову занятая нашымі атрадамі і 
вартай. З якога боку ім падступіцца? Дзе яны паставяць 
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войскі і па кім будуць страляць? Нашы схаваюцца за сце-
намі, адмыслова ўмацаванымі, зверху яны могуць беспера-
пынна страляць з ручной зброі, гакаўніц і марцір, будуць 
спакойна сядзець сабе і нічога не баяцца. Як у бога за 
пазухай, калі гаварыць коратка. А што, каралеўскія лісты 
перадалі ўжо? — спытаў ён, хвіліну памаўчаўшы. 

— Яшчэ не, — адказаў кашталян. — Напэўна, чакалі 
вас, каб уручыць усім адразу. 

— Сенатарам далі строгі наказ ад яго вялікасці караля 
нс дапусціць вайны і сутыкнення. 

— Я сумняваюся, што загады могуць неяк падзейні-
чаць на канфедэратаў, — адказаў Ян Караль. — Але пажы-
вём — убачым. А што робіць князёўна? 

— Учора я праведаў яе, — прамовіў кашталян. — Яна 
баіцца, трывожыцца, вядома — жанчына. 

— Вы даведаліся, пра што яна думае? 
— Усё пра тое ж! 
— Яна хацела б, — запальчыва ўсклікнуў Ян Караль, — 

стаць на іх бок, быць таго не можа! 
— Пасля нядаўняй гутаркі з ёй я думаю іначай, — спа-

койна адказаў кашталян. — Я прыходзіў да яе з айцом 
Руцкім, і ён пераканаўча растлумачыў ёй, якім грэшным і 
незаконным будзе іх шлюб. 

— А яна згадзілася? 
— Я не сумняваюся ў гэтым. Яна па-ранейшаму кахае 

князя Януша, але набожнасць будзе ўтаймоўваць яе па-
чуцці. Сапраўды, нават каб яе і аддалі замуж за князя, усё 
роўна давялося б прасіць дазволу ў Рыме. 

Ян Караль задумаўся, нешта насцярожыла яго. У гэтую 
хвіліну прыдворны абвясціў, што прыйшлі князь Мельхіор 
Гедройц, маршалак Дарагастайскі і абодва Завішы. 

Ян Караль пайшоў сустракаць іх да лесвіцы, кашта-
лян стаў каля дзвярэй пакоя. Першы ўвайшоў біскуп, на 
ягоным лагодным твары свяцілася ўсмешка, за ім ішлі 
астатнія паслы. Пасля звычайных прывітанняў і агульных 
слоў яны падалі лісты ад караля. Жмудскі біскуп, уруча-
ючы лісты Хадкевічам, ад імя караля і дзяржавы прасіў і 
ўгаворваў іх не пачынаць вайны. 

— Гэта быў бы першы і страшэнна жахлівы выпадак у 
нас, і хто можа прадказаць яго вынікі? Цяжкі груз ляжа на 
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сумленне таго, хто дзеля дробнай спрэчкі ўздыме зброю 
на брата. 

— З гэтым, вашамосць, вам трэба звяртацца не да 
нас, — нецярпліва перапыніў біскупа Ян Караль. — Мы не 
пачынаем вайны, смуткуем з прычыны прыкрага непаразу-
мення, але што ж нам — здацца, не абараняючыся? 

— А вы першыя падайце прыклад падпарадкавання 
яго каралеўскай вялікасці, згаджайцеся на мір! 

— На мір! — усклікнуў жмудскі стараста. — Гэта было б 
для нас найбольшай ганьбай — першым падаць ім руку! 

— Гэта было б прыкладам сапраўды высакароднага 
хрысціянскага ўчынку! — запярэчыў Ян Завіша. 

— Ну, ну! Цяжэй за ўсё спадзявацца на анёльскую 
дабрачыннасць людзей з плоці і косці, — прамовіў Да-
рагастайскі, які з самага пачатку не верыў, што жмудскі 
стараста паддасца на ўгаворы. 

— Можам мы хаця б выкласці вам нашы ўмовы? — 
спытаў Гедройц. 

— Мы з пашанай прымем іх, калі яны зыходзяць ад 
караля, з удзячнасцю — ад вас, але падумайце спачатку, 
ці не прынізяць яны нас. Гэта была б вялікая ганьба, 
калі б нас западозрылі ў тым, што мы вагаемся ці надта 
ўжо спяшаемся мірыцца. 

— Чаго ж вы, пане кашталян, і вы, пане стараста, 
жадаеце? 

— Вядома ж, справядлівасці, што тут доўга тлума-
чыць, — адказаў Ян Караль. — Што да ўмовы наконт вы-
дання князёўны, то хай яна сама вырашае, хоча яна выйсці 
замуж за князя Януша ці не. Мы ні прымушаць, ні ўгавор-
ваць яе не будзем. Яна ўжо дарослая, яе воля рашаць. 
Але ж калі яна і згадзіцца выйсці замуж, іх шлюб усё роў-
на будзе незаконным і не можа адбыцца без спецыяльнага 
дазволу. Што да нас, то вы самі бачыце, да чаго нас давялі 
паны Радзівілы. Да даўгоў і закладу бацькоўскіх маёнткаў, 
да найму вялікага войска, незлічоных выдаткаў, да гэтай 
вайны. Усе суды і сам Трыбунал у руках ваяводы, усюды 
нас судзяць як хочуць — не дзеля справядлівасці, а дзеля 
сваёй патрэбы, спаганяюць з нас нейкія даўгі, велізарныя 
сумы, хочуць адабраць нашы маёнткі, пагражаюць бані-
цыяй. Які ж тут можа быць мір пасля ўсяго гэтага? Ці 
можам мы ва ўсім саступіць ім і нават слова не сказаць? 

273 



— Праўда ваша, — прамовіў Ян Завіша, — ніхто і не 
патрабуе ад вас, каб вы занядбалі свае інтарэсы, але ж хіба 
нельга паставіць праз пасрэдніцтва ўмовы, якія Радзівілы 
маглі б прыняць і якія задаволілі б вас? 

— Спачатку мы паглядзім, чаго хочуць ад нас князь-
ваявода з сынам. 

— А вы падайце прыклад, — перапыніў біскуп, — па-
кажыце ім, што вы найперш думаеце пра спакой для краі-
ны, а потым пра ўласныя інтарэсы. А якія ў вас умовы? 

— Нашы ўмовы не могуць быць нічым іншым, як толь-
кі адказам на іх патрабаванні, — зазначыў Ян Караль. — Мы 
ім неаднойчы паўтаралі тое, што толькі што сказалі вам. 
Пра лёс князёўны: яна павінна вырашыць яго сваёй воляй. 
А з намі хай скасуюць і спыняць усе судовыя справы, 
знімуць прэтэнзіі, адменяць праследаванне, заплацяць за 
панесеныя страты, спрэчку ж мы вырашым палюбоўна. 

— Я так думаю, — прамовіў Дарагастайскі, — паны 
Радзівілы перш за ўсё захочуць упэўніцца, што вы аддас-
цё князёўну Соф'ю за князя Януша, а тады ўжо, мабыць, 
згодзяцца і на вашы ўмовы. Вось у чым павінна быць 
поўная яснасць. 

— Калі князёўна захоча сама, а Папа дазволіць, то калі 
ласка! — сказаў кашталян і зірнуў на Яна Караля. 

— Вось тады яе можна будзе выдаць замуж, — дадаў 
жмудскі стараста. 

— Князь-ваявода тым не менш хацеў бы споўніць шлюб-
ны абрад у тэрмін, вызначаны вашай дамовай, — зноў азваў-
ся Дарагастайскі. — Рэлігійныя пастановы яго не цікавяць. 

— А законы дзяржавы? 
— Яго каралеўская вялікасць зробіць выключэнне для 

паноў Радзівілаў і дасць спецыяльны дазвол. 
— Але ж яго яшчэ няма? 
Дарагастайскі нічога не адказаў. 
— А пакуль давядзецца чакаць дазволу з Рыма, вы 

дазволіце князю Янушу бываць у князёўны Соф'і? — 
асцярожна спытаў біскуп. 

— Наконт гэтага яны ўжо прысылалі цэлае пасоль-
ства, — паведаміў кашталян. — Мы сказалі тады і паў-
тараем цяпер: адкладзём да паўналецця і да канца гэ-
тай справы. Пабачым: дойдзе да шлюбу, дык дойдзе, а 
цяпер — навошта гэта? Больш шкоды, чым толку. 
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— Ваявода вельмі сумняваецца, як бы нейкі выпадак 
не стаў прычынай адкладу таго шлюбу, але ён, як і раней, 
будзе абавязкова патрабаваць дазволу для Януша правед-
ваць Соф'ю, я з ім нядаўна гутарыў пра гэта, — перапыніў 
кашталяна Дарагастайскі. 

Хадкевічы маўчалі, пазіраючы адзін на аднаго. 
Сандамірскі ваявода падышоў да кашталяна і зашаптаў 

яму на вуха: 
— Што вам перашкаджае дазволіць, калі яны будуць 

сустракацца ў прысутнасці каго-небудзь з вас? Калі вы не 
згаджаецеся нават на гэта, то будзьце ўпэўнены, што яны 
не прымуць і іншых умоў. Дазвольце. З вашага боку гэта 
не будзе прыніжэннем, а для міру гэта добрая падстава. 

— Я не баюся і вайны, — адгукнуўся кашталян. 
— А яна вам патрэбна? — спытаў Мнішак. — Пэўна, 

што не. Зрабіце тое, што вам дазваляе ваша годнасць, і 
ніхто вас за тое не папракне. 

Пакуль сандамірскі ваявода ўгаворваў кашталяна, па-
добнымі словамі і аргументамі стараліся пераканаць Яна 
Караля сівы біскуп разам з Янам Завішам. 

Потым паслы раіліся між сабой, а кашталян пашаптаў-
ся з Янам Каралем. 

Праз якую хвіліну яны прынялі ўмову. 
— Мы згодны, — сказаў жмудскі стараста. — Мы па-

гаджаемся на тое, каб князь Януш праведваў князёўну ў 
нашай прысутнасці і з нашага ведама. Спадзяёмся, што 
большай уступкі вы ад нас не запатрабуеце. А нашы ўмо-
вы такія. Ваявода верне нам усе распіскі і заклады, скасуе 
іх па закону і адмовіцца ад іх, не будзе судзіцца, не за-
патрабуе ад нас ніякіх выплат, спыніць цяжбу за Копысь, 
заплаціць нам за нанесеную ім шкоду. Князь Януш можа 
наведваць князёўну ў нашай прысутнасці, калі ж будзе 
атрыманы дазвол ад Папы Рымскага і князёўна сама зга-
дзіцца на шлюб, тады мы аддамо яе за князя Януша. 

Пакуль Ян Караль пералічваў умовы, Завіша старанна 
запісваў. Паслы болей ні пра што не загаворвалі і праз 
хвіліну пайшлі. Стаяў позні вечар, калі за імі зачыніліся 
вароты камяніцы Хадкевічаў. 

Канец 2-га тома 
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ТОМ 3 

Паздзел 1 

ПЯТАГА ЛЮТАГА 

Назаўтра ўранку біскуп з абодвума Завішамі і маршал-
кам Дарагастайскім падаліся да Радзівіла. Ваявода прыняў 
іх з належнай пашанай, але адчувалася і нейкая халадна-
ватасць. Лісты ад караля ён адразу ж прачытаў і звярнуўся 
да біскупа: 

— Яго каралеўская вялікасць сваёй вялікай ласкай 
хоча дапамагчы нам, хоча, каб мы прыйшлі да згоды; ад-
нак жа гэта не тая справа, якую можна вырашыць загадам, 
толькі мы лепей за ўсіх ведаем, як яе скончыць. Чужая 
рана нікому не баліць, хоць так і хочацца загадаць, каб 
хворы не енчыў. А хіба гэтым яго вылечыш? 

— Князь-ваявода, — паважна і лагодна адказваў біс-
куп, — яго вялікасць кароль ведае пра вашы раны, і ён 
пакуль што не загадвае, а просіць вас зрабіць усё магчы-
мае, каб з асабістай справы не разгарэлася ў краіне грама-
дзянская вайна. На вас мы асабліва спадзяёмся, таму што 
вы, пане ваявода, першы пачалі сцягваць войскі, падалі 
дрэнны прыклад. 

Ваявода перапыніў яго. 
— Гэта мая справа, і я нікому не дазволю ўмешвац-

ца ў яе, — амаль катэгарычна сказаў ён. — Парады яго 
вялікасці караля я з удзячнасцю прымаю, але што рабіць 
далей, мне прадыктуе мой абражаны гонар, толькі яго я і 
паслухаюся. 

— Паслухайце, аднак, і тых, хто жадае вашай мосці 
дабра, — прамовіў Дарагастайскі. — Справа зусім не ў тым, 
каб некага прынізіць, ніхто гэтага і думаць не думае. Тое, 
што робіцца, робіцца толькі дзеля таго, каб, як кажуць, і 
козы былі сытыя, і сена цэлае. Можна ж урэшце знайсці та-
кое выйсце, якое задаволіла б і вас, і Хадкевічаў, дазвольце 
нам хаця б паспрабаваць, вы ад гэтага нічога не страціце. 

— Сапраўды, вас ніхто ні да чога не прымушае і ніку-
ды вас сілай не цягнуць, — дадаў Завіша. — Тое, што вам 
прапануюць, вы павінны прыняць толькі па добрай ахвоце. 
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Аднак жа вы, пане ваявода, нават не хочаце паспрабаваць 
прыйсці да згоды! 

— Я ўсёй душой хачу гэтага! — усклікнуў Радзівіл. — 
Я таго і сам жадаю, але згаджуся на тых умовах, якія пра-
паную я сам, калі іх не выканаюць, то вы, васпане, нічога 
не даможацеся. 

— Дазвольце даведацца, — спытаў біскуп, — якія вашы 
ўмовы? 

— Няма сэнсу раскрываць іх, — горда адказаў ваяво-
да, — бо Хадкевічы не прымуць іх. Гэта яны, толькі яны 
адны далей за ўсіх стаяць ад паразумення і міру; яны адны 
толькі шукаюць прычыну для вайны, нават калі мы ім у 
нечым уступім, яны не будуць гэтаму рады і ўсё роўна 
прымусяць нас увязацца ў гэтую няшчасную вайну! Так-
так! Бо чаму ж яны ўвесь час адмаўляюць нам, чаму мая 
апошняя спроба, калі я папрасіў дванаццаць паноў сената-
раў быць пасрэднікамі паміж намі, каб яны прыслухаліся 
да нашых прапаноў і просьбаў, нічога не дала, яны па-
гардліва адштурхнулі працягнутую ім руку. Не ўгавор-
вайце мяне паўтарыць гэтую спробу, я болей не зраблю 
ніводнага кроку насустрач ім. 

— А калі б яны цяпер зрабілі нейкія крокі насустрач 
вам, князь-ваявода? — спытаў Ян Завіша. 

— Яны? Яны не зробяць гэтага! — запэўніў князь 
Януш. 

— Вы іх, відаць, яшчэ мала ведаеце, — памяркоўна 
прамовіў біскуп. — А мы якраз і прынеслі прапановы ад 
іх, прапановы слушныя і памяркоўныя, на якія нельга не 
згадзіцца, — яны вас не прынізяць, не пакрыўдзяць, калі 
вы захочаце іх прыняць. 

Ваявода пераглянуўся з сынам, яны абодва не маглі 
паверыць словам біскупа, на іх тварах чыталася здзіўленне 
з адценнем пагарды. Яны моўчкі чакалі, пакуль абяцаныя 
прапановы пакладуць на стол. 

— Што б тое значыла, што Хадкевічы пайшлі нам на-
сустрач?! — горда прамовіў ваявода, пазіраючы на паслан-
цоў караля. 

Ян Завіша дастаў паперыну і падаў яе князю Радзівілу. 
Той прагна схапіў яе, пачаў чытаць, князь Януш стаяў 

ззаду і таксама прабягаў вачыма напісанае. Па іх тварах 
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лёгка было зразумець, як яны ўспрымаюць зробленую ім 
прапанову прымірэння. Ваявода варушыў бровамі, жмурыў 
вочы, торгаў плячом, у яго нават задрыжалі вусны. На тва-
ры сына адбівалася не столькі абурэнне, колькі гордасць. 

Бацька прачытаў паперу і перадаў сыну, сказаўшы з 
усмешкай: 

— Вазьмі, зірні на гэты хадкевічаўскі трактат! Сапраў-
ды, дзівосныя рэчы! Але які з яго толк, дзе тут прапановы, 
дзе тут нешта слушнае? Толькі тое, што яны літасціва 
дазваляюць князю Янушу бачыцца з князёўнай Соф'яй, а 
яшчэ нядаўна мы не маглі гэтага дапрасіцца. Ну, хай сабе, 
мы рады і гэтаму. Але ж усё астатняе — адна насмешка! 
Аддаць ім распіскі і дагаворы, скасаваць працэс, перадаць 
справу таварыству, паверыць у іх добрыя намеры, пакласці 
галаву пад меч, калі мы і самі здатныя дамагчыся спра-
вядлівасці! Ды яшчэ чакаць дазволу Папы Рымскага! Для 
мяне ваш Папа нічога не значыць, мне ягоны дазвол не 
патрэбны, прабачце, пане ксёнжа! 

Гедройц стаяў моўчкі, апусціўшы галаву, здавалася, 
што ён у думках просіць Бога абразуміць вар'ятаў. Толькі 
Ян Завіша падаў голас: 

— Перадаць справу таварыству, нам здаецца, не так 
ужо дзіўна і страшна, як вам, пане княжа. Што ж да спра-
вядлівасці, якую вы хочаце ўстанавіць самі, то паверце 
мне — яшчэ не было на зямлі такога анёла, які мог бы 
насуперак уласнаму сумленню быць суддзёй самому сабе. 
Я кажу гэта вам, пане ваявода, бо жадаю вам дабра. 

Ваявода скрывіўся. 
— А паколькі я жадаю вам дабра, — не зважаючы на 

грымасу ваяводы, працягваў Завіша, — я і сам сабе не раіў 
бы быць суддзёй у гневе, калі не ў ладах са сваімі вора-
гамі. Тым болей калі рассудзіць вас павінны меч і вайна? 

— Вы ўвесь час талдоніце нам пра гэтую вайну, — пе-
рапыніў яго Радзівіл, — але ж нас да яе падбухторваюць, і 
яшчэ невядома, ці пачнём мы яе. Ні сабе, ні Літве, нікому 
я не жадаў бы яе. 

— Дык дайце ж доказ вашым словам, — прамовіў біс-
куп, — дакажыце хаця б тое, што можна прыйсці да згоды, 
пакажыце сцежку да яе. 

— Хай ён споўніць тое, што занатавана ў ягоных рас-
пісках і дамовах, і тут жа настануць мір і спакой, — сказаў 
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ваявода. — Мы тут жа іх знішчым, скасуем працэс, і па 
ўсім! 

— А што, калі яны не могуць пайсці супраць свайго 
сумлення і выканаць гэтыя дамовы, бо лічаць іх неспра-
вядлівымі? — спытаў Завіша. 

— Тады навошта жмудскі стараста і кашталян пісалі 
іх? — запярэчыў князь Януш. — Усё гэта было па добрай 
згодзе. 

Памаўчалі. Потым загаварыў Гедройц: 
— Значыць, вы нізавошта не прымеце гэтых прапаноў, 

князь-ваявода? 
— Дык гэта ж насмешка, а не прапановы! — адразу ж 

адказаў Радзівіл. — Калі яны іх падавалі, загадзя ведалі, 
што мы іх не прымем. Мы бачым тут толькі дазвол князю 
Янушу бачыцца з князёўнай Соф'яй, на які яны хочуць 
злавіць нас, як на прыманку. Усё астатняе мог бы прыняць 
пераможаны, а не той, хто мае надзею перамагчы. 

— Тады пашліце ім свой ультыматум, — прапанаваў 
Завіша і падступіў бліжэй да князя. 

— А які з гэтага толк? — усумніўся ваявода. 
— Паспрабуйце ўсё ж, — далучыўся да размовы Дара-

гастайскі. 
— Дзеля дабра краіны і спакою ў ёй зрабіце гэта, мы 

просім вас, — прамовіў біскуп. — Пашліце свае прапановы. 
Вас гэта ні да чога не абавязвае, вы першы атрымалі ад па-
ноў Хадкевічаў іх умовы, цяпер вы можаце паставіць свае. 

Радзівілы пераглянуліся, затым ваявода пайшоў параіц-
ца з сынам і брэсцкім ваяводам Зяновічам. Да гэтай рады 
далучыліся таксама смаленскі ваявода Абрамовіч і Леў 
Сапега. Паслы ў гэты час моўчкі чакалі. 

Леў Сапега па сваёй схільнасці да прымірэння і згоды 
горача ўгаворваў цесця даць слушныя прапановы, не ўхі-
ляцца ад міру, калі яго можна дасягнуць. 

Нарэшце ваявода выйшаў да пасланцоў караля са сваімі 
прапановамі і сказаў ім: 

— Вось вам мой ультыматум, які вы хацелі атрымаць. 
Калі вы як след падумаеце над ім, то мусіце згадзіцца, што 
ў маіх прапановах болып розуму і жадання прыйсці да 
згоды. З усім слушным я згаджаюся, усё слушнае вырашу 
нават са шкодай для сябе. Верце мне, панове, я хачу міру, 
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а не вайны, але міру без уніжэння, міру без шкоды! Вось 
яны, мае прапановы: 

"Калі кашталян адчувае і лічыць, што я абразіў яго 
асобу, калі так лічаць і нашы агульныя сябры, то я гато-
вы як мага больш урачыста, з захаваннем годнасці свайго 
роду і сваёй асабістай, ахвотна прызнаць гэта. Што ж да 
той шкоды і страт, якія панеслі паны Хадкевічы, калі най-
малі салдат, судзіліся, то я магу па справядлівасці аплаціць 
іх, зраблю ўсё, што ў маіх сілах, каб гэтая справа была 
завершана. Калі маіх слова і абяцання будзе недастаткова, 
я прашу для большай пэўнасці свайго цесця князя-ваяводу 
кіеўскага і швагра князя-кашталяна кракаўскага паручыц-
ца за мяне ў тым, што я стрымаю сваё слова". 

— Калі яны згодзяцца на гэтыя прапановы, то хай не 
цягнуць з вяселлем! — дадаў ён і зірнуў на біскупа, які 
выслухаў яго спакойна і без здзіўлення. 

— Дзякуем вам, вашамосць, за вашу памяркоўнасць, 
за тое, што зрабілі так, як мы прасілі, — сказаў біскуп. — 
Мы занясём вашы прапановы панам Хадкевічам і прыкла-
дзём усе нашы намаганні для таго, каб яны іх прынялі. 
Не будзем утойваць, што мы не зусім упэўнены ў поспеху. 
А пакуль што яшчэ раз сардэчна дзякуем пану ваяводу. 

Радзівіл пры гэтых словах схіліў галаву. 
— Хіба з мяне гэтага яшчэ замала? — спытаў ён. — 

Удумайцеся ў тое, на што я іду, у маё становішча, бо я 
ўпэўнены ў сваёй праваце, і тады вы зразумееце, што я 
зрабіў вельмі многа. 

Ніхто яму не запярэчыў, толькі Ян Завіша падышоў да 
яго з лістом у руцэ. 

— Каб зблізіць вашу мосць з панамі Хадкевічамі, мала 
думак і прапаноў, пададзеных з абодвух бакоў, ніхто з вас 
не жадае саступіць, і хаця вы на словах выказваеце памяр-
коўнасць, але ўсё роўна стаіце на сваім. Дазвольце, ваша-
мосць, нам, якія выступаюць тут ад імя яго каралеўскай 
вялікасці, падаць нашы прапановы, якія могуць быць пры-
няты каралём. Пра іх яшчэ не ведаюць паны Хадкевічы, 
мы іх ім не паказвалі, мы хочам, каб вы, ваша мосць, пер-
шым пазнаёміліся з імі і памеркавалі, ці зможаце іх пры-
няць. Мы падаём гэтыя прапановы вам першаму, як паслы 
паводле дадзенага нам права, падаём іх вашай мосці не ад 
Хадкевічаў, не ад сябе, а ад імя яго вялікасці караля. 
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— Ад яго вялікасці караля! — паўтарыў Радзівіл і 
дадаў: — Гэта тое самае, што і ад Хадкевічаў, бо мы ж 
ведаем, што яго сэрца належыць ім. 

— Гэтак жа, як і ўсім іншым, — прамовіў біскуп. — У 
вачах і сэрцы караля ўсе яго падданыя роўныя між сабой. 

— Роўныя! — зноў паўтарыў Радзівіл. — Каб жа так! 
Уся бяда ў тым, што не роўныя. Яго каралеўская вялікасць 
хоча, каб усе яго дзеці аднолькава маліліся, шанавалі пят-
ніцу і суботу! 

— А што ў гэтым дрэннага ці дзіўнага! — падхапіў 
Завіша. — Кожны лічыць сваю веру самай лепшай, без 
гэтага ніхто б не верыў. А раз ён так лічыць, то са шчы-
рым парываннем хоча і ўсіх астатніх накіраваць на самы 
лепшы шлях. 

Ваявода ўсміхнуўся. 
— Чытайце сваё пасланне, — паблажліва сказаў ён. 
Завіша прачытаў: 
— "Гэтая справа павінна быць завершана на сейме. На 

сейме павінны быць вызначаны дзень і месца, прызначана 
пэўная колькасць асоб, каб яны выслухалі ўсе ўзаемныя 
прэтэнзіі, крыўды, спрэчныя справы дзеля таго, каб хоць 
часова памірыць абодва бакі. Калі ж сейм не здолее ча-
сова прымірыць іх, тады яго вялікасць кароль, як найвы-
шэйшы арбітр, у іх прысутнасці вырашыць гэтую справу. 
Пры гэтым абодва бакі павінны з'явіцца перад каралём. А 
перад тым скласці зброю і спакойна разысціся, не спра-
буючы распачаць вайну. Аднак сейм не будзе вырашаць, 
каму кашталян павінен аддаць руку князёўны, нікому яе 
не паабяцае, што да князя Януша, то яму будзе дазволена 
наведваць яе". 

— З некаторымі пунктамі, так, толькі з некаторымі, я 
мог бы пагадзіцца, — тут жа азваўся ваявода, — але з усімі — 
наўрад. Асабліва вось з гэтым: каб свае справы аддаў 
на вырашэнне таварыству або каралю. Каралю, які ўсім 
сэрцам і душой на баку Хадкевічаў і будзе судзіць на іх 
карысць. Таварыству, якое не перажыло таго, што перажыў 
я, якому прымірэнне здаецца лёгкім, бо яму не баліць так, 
як мне. Ніколі! Ніколі я на такое не пайду! Лепей ужо на 
нешта іншае, чым на такія ўмовы, якія звязалі б мне рукі, 
вырвалі з іх меч і безабароннага аддалі на немінучую рас-
праву і знішчэнне. 
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Прысутныя не асмельваліся нічога сказаць, а ваявода 
толькі трос паперай і паўтараў: 

— "Ніколі! Ніколі!" 
Пасланцы зразумелі, што толку ад далейшых размоў 

не будзе, і пайшлі. Яны ўзялі з сабой ліст з прапановамі 
ваяводы і з ім падаліся зноў да Хадкевічаў. 

Князь Гедройц не даваў сабе ні хвіліны спачыну, па-
куль яшчэ была надзея ўсталяваць мір і сваім пасрэдніцт-
вам хаця б прадухіліць пачатак міжусобіцы. Ён спяшаўся, 
таму што бачыў: заўтра Радзівілы могуць распачаць вайну, 
якую потым нічым не ўдасца спыніць, а шкода ўсёй краіне 
можа быць вялікая. 

I як было не хвалявацца, калі дастаткова было зазір-
нуць у дварышча Радзівіла, каб зразумець, што там усё 
дыхае вайной, усё грыміць зброяй: кардыналія аж кішэла 
ад салдат, ротмістраў, палкоўнікаў, дварышча было завале-
на штабялямі рознай зброі і ваеннага рыштунку. У кожным 
кутку шапталіся і раіліся. Час ад часу спрабавалі віжаваць, 
падкрадаліся да камяніцы Хадкевічаў, назіралі, выведвалі, 
вярталіся назад, каб расказаць, што там дзеецца. 

А вось у Хадкевічаў наадварот: як толькі размясцілі 
гарматы і войска, усё змоўкла і заціхла. Вароты ўвесь 
дзень былі на замку, абаронцы палаца спакойна адпачы-
валі. Толькі зрэдку нейкі шум ці крык далятаў да вуліцы. 
Усе, хто праходзіў каля камяніцы, здзіўляліся такому спа-
кою напярэдадні вайны, пра якую тут нішто не нагадвала, 
хіба што некалькі гармат, якія стаялі на вуліцы каля варот, 
пры іх тапталіся некалькі салдат-ахоўнікаў. 

Паслы тым часам выйшлі з кардыналіі і зноў вярнуліся 
да Хадкевічаў. Яны неслі ім двайныя прапановы — свае 
і Радзівілавы. Іх прынялі і правялі да кашталяна, у якога 
ў гэты час былі жмудскі і барысаўскі старасты і ваявода 
Мнішак. 

Адказ Радзівілаў Хадкевічы ўспрынялі з прахалодай. 
— Мы ведалі, што так і будзе, — сказаў кашталян. — 

Не хочам мы такога міру, хай жа на тое будзе воля Боская. 
— Воля Боская не на тое, каб ваяваць, — зазначыў 

біскуп. — Дзеля ўсяго святога злітуйцеся над краінай, 
пастарайцеся не дапусціць вайны. Падумайце, можа, усё ж 
вы прымеце прапановы Радзівілаў? Няўжо яны здаюцца 
вам непрымальнымі? 
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— Мы не можам іх прыняць, — падаў голас Ян Ка-
раль, — ні ў якім разе. 

— Чаму? — спыталі Завішы і Дарагастайскі. — Ваяво-
да ж абяцае пакрыць усе выдаткі, калі ж ягонага слова вам 
мала, то ён дае заруку. 

— Ён ведаў, што мы яму не паверым! — дадаў каш-
талян. — Але ўсё гэта без толку. Хай аддасць распіскі і 
дагаворы, спыніць судовую справу, аплоціць выдаткі. 

— Усяго гэтага нельга зрабіць так хутка, — паспраба-
ваў пераканаць Дарагастайскі. 

— Можна, яшчэ як можна, — не згадзіўся кашталян. — 
Абы толькі ваявода захацеў быць шчырым. Але ўсё гэта — 
толькі для віду, Радзівілы прагнуць вайны, дзеля чаго ж 
яны сцягнулі шэсць тысяч войска; яны хочуць смуты, 
хочуць адным махам вырашыць і свае справы, і справы 
канфедэрацыі. Гэта ж ясна як дзень. 

— Тым больш трэба пазбегнуць вайны, — прамовіў біс-
куп. — У нас ёсць прапановы ад паноў пасланнікаў да ка-
раля. З імі ўжо знаёмы ваявода Радзівіл. Паглядзіце і вы. 

Пасля таго як Хадкевічы пазнаёміліся з прапановамі 
пасрэднікаў, Ян Караль сказаў: 

— Мы ахвотна згадзіліся б на суд яго каралеўскай 
вялікасці, але ж нашы ворагі адразу ж папракнуць, што 
мы сумысля звярнуліся да суддзі, які мае да нас большую 
прыхільнасць, чым да іх. Што да суда выбраных асоб, то 
наўрад ці здолеюць яны рассудзіць нас: яны не ведаюць і 
не могуць ведаць, што нас падзяляе, чым мы абураемся. 
Мы не будзем і не хочам гаварыць з імі пра свае крыўды, 
пра сваё доўгацярпенне. Хай нас рассудзіць меч, як было 
даўней. Гэта будзе самы лепшы Божы суд! 

Дарэмна паслы некалькі гадзін угаворвалі, настойвалі, 
прасілі, дарэмна спрабавалі пераканаць кожнага паасобку. 

Хадкевічы цвёрда стаялі на сваім, а Ян Караль усё 
паўтараў: 

— Хочуць яны вайны, хай вайну і пачынаюць, кроў 
ляжа на іх душы, мы за яе не будзем адказваць перад Бо-
гам. Мы пакрыўджаны несправядлівым судом, прыцягну-
ты да Трыбунала, нас вымушаюць выплаціць штраф, нам 
пагражаюць баніцыяй. Бог бачыць, што мы перацярпелі, і 
Бог будзе за нас. 
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— Князь-ваявода хоча памірыцца з вамі, хоча аплаціць 
вашы выдаткі! 

— Але як памірыцца? — усклікнуў Ян Караль. — Ска-
заць нам: "Прабачце"? Кіўне галавой — і па ўсім? Ён 
павінен прасіць у нас прабачэння на каленях. 

— Пан стараста, трэба па-хрысціянску дараваць віна-
ватаму. 

— Я дарую яму перад Богам, але не дарую перад 
людзьмі. Што б гэта рабілася далей, каб было дазволена 
халодным паклонам пакончыць з усімі правіннасцямі? 
Што засталося б ад нашай годнасці? Гэта ж абраза нашых 
родаў і імён! Нашы дзеці саромеліся б насіць імя, апагане-
нае сорамам такога прыніжэння. Настаў бы час, і пра нас 
сказалі б, што мы прынялі тое, што нам кінулі з літасці, 
таму што спалохаліся. Але ж не, нікога, апрача аднаго 
Бога, мы не баімся! Хочуць вайны, то і мы не будзем дры-
жаць, адплацім панам канфедэратам як належыць. 

Да позняй ночы цягнуліся марныя ўгаворы і просьбы. 
Паслы караля дарэмна стараліся дамагчыся міру перад 
самым вызначаным тэрмінам, дарэмна спрабавалі скары-
стаць самыя розныя спосабы, кашталян і Ян Караль заста-
валіся няўмольнымі. 

Біскуп Гедройц пакідаў камяніцу Хадкевічаў не ў леп-
шым настроі. 

— Мы зрабілі ўсё, што маглі, — сказаў ён Завішу, — і 
ўсё дарэмна. Заўтра можа быць страшны дзень, і наша 
месца — каля ваяводы, каб не даць яму ўзняць меч. Калі 
будзе трэба — грудзьмі станем перад іх гарматамі, і хай 
страляюць, калі хочуць. Хіба ж мы можам дазволіць па-
чаць такую смуту ў краіне, даць такі згубны прыклад? 

— Не павінны дазволіць, — адказаў Завіша, — але я 
сумняваюся, што яны нас паслухаюць. 

— Пра гэта лепш не думаць, — перапыніў яго біс-
куп. — Пойдзем заўтра зранку да ваяводы і будзем у яго 
ўвесь дзень, кроку ступіць не дамо без нас. Імем караля 
забаронім яму брацца за зброю, ні на крок не адступім ад 
яго, можа, тады яго пройме выратавальны сорам. 

— Каб даў Бог! — згадзіўся Дарагастайскі. — Абодва 
бакі настолькі раз'юшаны, што ўжо болей няма на што 
спадзявацца. Але што будзе, тое і будзе! 

З гэтым і разышліся. 
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Паздзел 2 

У КАРЧМЕ МАЛЬХЕРА 

Якраз насупраць камяніцы Хадкевічаў стаяў шынок 
пана Мальхера — адзін з самых вядомых у горадзе. Тут 
гандлявалі віном і медавухай. Усе гэтыя дні ён быў набіты 
людзьмі самага рознага роду і звання; цесната і гоман — 
несусветныя, усе памяшканні занятыя, да сталоў не праціс-
нуцца, усе лаўкі, зэдлі і ўслончыкі разабраныя; праз натоўп 
не прабіцца, з-за гоману нічога не чуваць. У адным кутку 
ўжо наспявае бойка, хапаюцца за шаблі, ссоўваюць набакір 
шапкі, падкручваюць вусы, грозна стаяць адзін супраць ад-
наго. А ў другім — замілаванае дружбацтва, гарачыя абдым-
кі, расчуленыя слёзы над збанком віна. Дзесьці яшчэ — 
патаемныя перашэптванні, і з усіх бакоў чуюцца крыкі: 

— Пан Мальхер, бутлю ковенскага мёду! 
— Падайце сюды віна! 
— Два кубкі для нас! 
— Чорнага з карэньчыкам сюды! 
— Вы наступілі мне на крысо! 
— Не тыкайце мне, васпане! 
— Пазыч мне сто тысяч, а не то замалюю па лбе! 
I гэтак далей... 
Пасярод аднаго з пакояў каля шырокага каміна, у 

якім шугаў агонь, стоўпіліся салдаты і са смехам і кры-
камі гулялі ў косці. Воддаль ад іх спрачаліся карцёжнікі з 
плоймай гледачоў, на покуці нехта штосьці весела расказ-
ваў — каля яго таксама сабралася купка цікаўных. 

У самым цёмным кутку сядзеў пан Брожак. Звесіўшы 
галаву над кубкам кісленькага вінца, ён увесь час узды-
хаў — ніяк не мог забыцца пра таго духа, які наваражыў 
яму смерць, і стараўся ўтапіць гэты ўспамін у віне. 

"Навошта паміраць і дзеля чаго паміраць? — пытаў ён 
самога сябе. — Ці так ужо я зажыўся на гэтым свеце, ці 
так нагуляўся, ці так награшыў? Як быццам бы не. Дык 
навошта я так спатрэбіўся таму свету, хіба я на гэтым ужо 
ні да чога не здатны? Дальбог жа, не разумею". 

Па меры таго як пусцеў кубак, ён суцяшаў сябе, пад-
даваў сабе смеласці: 
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"Быць таго не можа, каб я ды памёр! Я так добра 
пачуваю сябе. Я дужы і здаровы. I зусім неабавязкова 
таму духу было прарочыць мне смерць. Можа, гэта была 
перасцярога, а можа, і зусім усё гэта мне выдалася, бо ўсе 
кажуць, што я пляту лухту, мне ніхто не дае веры. I ўсё ж 
я духа бачыў, прычым п'яны не быў, гэта святая праўда". 

Так ён сядзеў і размаўляў сам з сабой, як раптам у 
дзвярах карчмы ўбачыў Тамілу. Брожак усміхнуўся, устаў 
з зэдліка, паклікаў яго да сябе: 

— Прывітанне! Я вас чакаю! 
— Сам Бог мне вас паслаў! — адказаў Таміла. — Я 

якраз шукаў вас, каб сустрэцца і пагутарыць. Вы мне, вас-
пане, вельмі патрэбны. 

— Навошта? — спытаў Брожак. — Калі наконт таго, 
каб пазычыць грошай, то адразу скажу як на духу: ні 
шэлега пры душы няма. Апошні талер нядаўна аддаў на 
імшу, а платы за службу яшчэ не хутка дачакаюся, цяпер 
яе патрэбна плаціць войску, прыдворныя мусяць пачакаць. 

— О, справа зусім не ў пазыцы! — запэўніў Таміла. — 
Вось толькі не ведаю, як бы мне вам растлумачыць... 

— А што такое? Што вы ўжо такое мудрае хочаце 
расказаць? 

Таміла памаўчаў, потым прапанаваў: 
— А ці не замачыць нам спачатку гэтую справу? Віно 

развяжа мне язык і раскрые ваша сэрца. 
— А што, — спытаў Брожак, — для гэтай справы па-

трэбна і сэрца? 
— Крыху, — з усмешкай шапнуў Таміла і паклікаў гас-

падара: — Пане Мальхер, кварту добрага віна! 
— Нясу, нясу! Зараз. 
Праз хвіліну ўжо стаяла на стале віно. 
Таміла падпаіў Брожака і пачаў тлумачыць яму сваю 

справу: 
— Вось што я вам скажу: ці не хочаце вы зарабіць 

крыху чырвоных венгерскіх злотых? 
— З вялікай ахвотай! — усклікнуў Брожак. — У кішэні 

пуста, локці на будзённай апранасе выцерліся. Але хацела-
ся б і зарабіць добра і не ісці супраць сумлення. 

— Сумленне вашай мосці нават не будзе нічога ведаць 
пра той заробак, — запэўніў Таміла. — Справа ў тым... 
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— Кажыце хутчэй, не цягніце! 
— Справа ў тым, што мне трэба з вашай дапамогай 

трапіць у камяніцу Хадкевічаў, а потым выйсці з яе. 
— Што? Што? — перапытаў Брожак, бо не пачуў ці-

хага шэпту Тамілы. — Як гэта? Навошта? 
— Ні навошта, ні як, я не скажу, бо вам не трэба таго 

ведаць. Зробіце або не? 
Брожак так задумаўся, што забыўся пра недапіты кубак. 
— Эге ж! А ці не пахне тут здрадай? — загаварыў ён 

нарэшце. — Скажыце мне, пане, хто вы? Дагэтуль я не пы-
таўся, думаў, што вы проста цудоўны хлопец, ды і ўсё тут. 
Але зараз вам трэба сказаць, хто вы і навошта вам трэба 
патрапіць у нашу камяніцу? 

— А ці так ужо вам трэба гэта ведаць? — спытаў 
Таміла. 

— Я абавязаны даведацца, — настойваў Брожак. 
— Вып'ем яшчэ, а тады я вам усё чыста раскажу. 
— Сапраўды, вып'ем. 
— Раскажу ўсё, толькі сачыце, каб нас ніхто не пад-

слухаў. За вас, пане Брожак! 
— Ваша здароўе! 
— Я небагаты сваяк, далёкая радня пану канцлеру. 
— Што вы кажаце? 
— Шчырая праўда, — запэўніў Таміла. — Пры ягоным 

двары я досыць значная асоба. 
— Ваш канцлер супраць нас! — перапыніў яго Бро-

жак. — Ён зяць ваяводы. 
— Але ж ён католік. 
— Ну, католік. Гэта праўда. А навошта вам трэба ў 

камяніцу? 
— Сказаць вам усю праўду? 
— Якраз гэтага я і хачу. 
— За вас, пане Брожак. 
— Ваша здароўе! А як вас клічуць? 
— Мяне? — спытаў Таміла. 
— Вас. 
— Клічце мяне... Але выпіце яшчэ, вы не дапілі свай-

го кубка. 
— Вы сабе яшчэ ні разу не падлівалі... а мне — двой-

чы. Дык як жа вас клічуць, скажыце нарэшце. 
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— Клічце мяне... — Таміла ніяк не мог падабраць сабе 
імя. — Я завуся Ян. 

— Ян? А прозвішча? 
— Грачына. ("Няхай будзе так",— падумаў Таміла.) 

Толькі не называйце майго прозвішча ў карчме, — ціхім 
голасам дадаў ён. 

— Так-так, я пастараюся, пане Грачына. Дык што ў 
вас за інтарэс да нашай камяніцы? 

Таміла нахіліўся і прашаптаў яму на вуха: 
— Чорныя вочы! 
— Што? Вочы? Як гэта — вочы? 
— Я кахаю адну дзяўчыну з акружэння князёўны і 

хацеў бы ўбачыць яе. 
— Скажыце мне толькі — якую, — зацікавіўся Бро-

жак.— Я іх там усіх ведаю. Князёўна раз-пораз пасылае 
мяне ў горад то за тым, то за гэтым. Як яе імя? 

— Імя? — задумаўся Таміла, чухаючы патыліцу. — 
Хіба вы не вып'еце яшчэ, пане Брожак? За вас! 

— Ваша здароўе, пане Грачына! 
— Цішэй, ніякіх імён! 
— О, я й забыўся! Дык як яе імя? 
— А вы ўгадайце! 
— Але ж іх там цэлы тузін, тых паненак, і ўсе — як 

лялькі. Хто тут угадае, якая з іх прыйшлася пану даспа-
добы. 

— А вы ўсё ж паспрабуйце. 
— Можа, панна Малгажата, высокая брунетка? Толькі 

яна занадта бледная. 
— Не, не яна. 
— Вясёлая Ульяна? 
— ? 
— Яна тоўсценькая такая, маленькая бландзіначка. 
— Угадалі. 
— Няўжо? 
— Навошта ж мне маніць, я сапраўды хачу ўбачыць яе 

хаця б здалёку, а дзеля гэтага мне трэба пракрасціся разам 
з вамі ў камяніцу. 

— Вам не ўдасца сустрэцца з ёй, там іх строга пільнуе 
ахмістрыня! 

— Я выведаў бы, дзе цяпер жыве князёўна разам з імі, — 
сказаў Таміла, — бо іх перавялі некуды ва ўнутраныя пакоі. 
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— Я вас правёў бы, — пасля хвіліннага роздуму пра-
мовіў Брожак, — але ж стораж каля варот кожны раз пы-
таецца, хто ідзе. 

— А вас ён ведае? 
— А як жа. Каб і не ведаў, то па прыдворным адзенні 

пазнае і пусціць. 
— А ведаеце што? — усклікнуў Таміла. 
— Ну? 
— Дайце мне ваша адзенне, я на хвілінку туды зазірну 

і тут жа назад. 
— Эге! А што, як да вас загаворыць нехта з прыдвор-

ных як да свайго, а вы не зможаце выкруціцца? Ён вас 
схопіць, трапіце ў бяду, а з вамі і я. 

— За гэта можаце не хвалявацца, — адказаў Тамі-
ла. — Я змагу даць рады. Цяпер цёмна, наўрад ці хто будзе 
прыглядацца да майго носа, калі ж зачэпіць, нашто ў мяне 
галава на плячах? 

— Я ўсё ж баюся, каб хаця чаго не здарылася. 
— Ваш кубак поўны! — здзівіўся Таміла. — Нешта вы 

сёння зусім не п'яце. 
— Ды што вы, у мяне ўжо аж галава кругам ідзе. 
— За вас, пане Брожак! Ну дык што, дасце вы мне на 

паўтадзінкі сваё адзенне? 
— Страшна, халера на яго. 
— Чаго вам баяцца, я ж пайду, а не вы. Прытым я вам 

абяцаю, што праз паўгадзіны вярнуся. 
— I што вам так карціць сустрэцца з той Ульянай? 

Можа стацца так, што вы яе і не ўбачыце. 
— Пойдзем і памяняемся адзеннем. А потым я вам 

пастаўлю яшчэ адну кварту, і пяць чырвоных злотых бу-
дзеце мець. 

Пан Брожак хаця і быў зусім п'яны, але ўвесь час адчу-
ваў, што робіць нешта дрэннае. I ўсё ж ён не змог не пад-
дацца на ўгаворы, пайшоў у бакоўку, зняў там сваё адзен-
не і перадаў яго Тамілу, а сам апрануў ягоную апанчу. 
Потым ён зноў усеўся за сталом, трымаючы кубак у адной 
руцэ, а другой намацваючы злотыя ў кішэні. 

Таміла не забавіўся ў бакоўцы. тут жа выбег, але хутка 
вярнуўся. 

— У вас там ёсць нейкі пароль? — спытаў ён у Бро-
жака. — Скажыце мнс яго. каб я мог прайсці праз вароты. 
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— Белая царква, — прашаптаў яму на вуха п'янтос і 
прыклаў палец да вуснаў. 

Таміла хутчэй здагадаўся, чым даслухаў, ён дужа спя-
шаўся, праз хвіліну зноў быў на вуліцы і шпарка пашыба-
ваў да камяніцы Хадкевічаў. Ён ішоў так упэўнена і смела, 
што вартавыя толькі глянулі на ягонае адзенне і без слоў 
прапусцілі яго. Аднак вартаўнік праз акенца ў браме спы-
таў у яго пароль. 

— Белая царква! — смела адказаў Таміла і ступіў на 
дварышча. Тут ён разгледзеўся па баках, а потым спехам 
пайшоў уздоўж сцяны, не мінаючы ніводнага куточка. 
Дзёрзка і адважна праціскаўся ён сярод салдат і коней, 
якіх было бітком набіта ў двары, мінаў складзеную ў кучы 
зброю. Ніхто яго не закрануў, і ён нікога. Так ён абышоў 
абодва дварышчы, паглядзеў, дзе расстаўлены гарматы, дзе 
падрыхтаваны месцы для салдат на сценах, і рашыў, што 
пара вяртацца назад да варот з боку Замкавай вуліцы. На 
гэты раз ён пайшоў ужо напрасткі, пільным вокам пазіра-
ючы на высокія сцены, на салдат, якія снавалі туды-сюды. 
Ягонае вока не мінула нічога з таго, што ён яшчэ не бачыў, 
праходзячы ўздоўж сцяны. Таміла выйшаў гэтак жа, як і 
ўвайшоў, толькі яшчэ раз паўтарыў пароль, выскачыў на 
вуліцу і паспяшаўся ў карчму Мальхера, дзе пан Брожак 
яшчэ пацягваў віно з кубка, баючыся дапіваць, каб знянац-
ку не аказацца без галавы. 

— Ужо вярнуўся? — усклікнуў ён, убачыўшы Тамі-
лу. — Так хутка? Убачыў яе? 

— Убачыў, — адказаў Таміла. — Бог аддзячыць табе 
за гэтую паслугу. Убачыў, што хацеў, а цяпер забірай свае 
лахманы і бывай здаровы. 

— Навошта так спяшацца? 
— У мяне няма часу. 
Ён пераапрануўся, накінуў на плечы сваю апанчу і па-

бег да князя Януша, які і пасылаў яго. 
Малады князь якраз у гэты час трымаў раду з пал-

коўнікамі і ротмістрамі, з панам Збарынскім і іншымі, як 
раніцой браць штурмам камяніцу, а тут пастукаў у дзверы 
і ўвайшоў Таміла. 

— Што новага прынёс? — спытаў князь. — Можа, пра 
штосьці дачуўся? 
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— Нічога новага я не пачуў, але пабываў у камяніцы 
Хадкевічаў. 

— Як ты туды прабраўся? 
— Ну вось, прабраўся, княжа, — адказаў Таміла. — Га-

лоўнае, што я там быў і, як змог, разгледзеў, што там 
робіцца. Прабег па абодвух дварышчах, паглядзеў, якія і 
дзе стаяць гарматы, дзе будуць пастаўлены салдаты. 

— Ну і зух жа ты, Таміла! — усклікнуў князь. — Гэтай 
тваёй паслугі я ніколі не забуду. А цяпер хутчэй расказвай, 
нам гэтыя твае звесткі зараз самыя важныя. 

— Войска ў камяніцы напхана многа, я ледзь пра-
браўся праз гушчу салдат, коней, кучы складзенай зброі. 
На сцены паўсцягвалі гарматы і рушніцы, нацэлілі іх на 
вуліцы, найбольш на прылеглыя, менш з боку царквы, там, 
здаецца, стаяць усяго тры гарматы; самая моцная абарона 
з боку Замкавай і Савіч. Добрыя ўмацаванні і ад плошчы 
і пабудоў князёў Астрожскіх. Пароблены скрытыя пля-
цоўкі для салдат, а таксама байніцы — такія, што ўзяць 
іх можна толькі тады, калі абваліцца сцяна, яны ж могуць 
беспакарана страляць у нас. Каля варот нацягнуты моцныя 
ланцугі, ляжаць жалезныя краты для таго, каб ахоўваць 
вароты нават тады, калі яны будуць разбітыя. 

На дварышчах і каля сцен ляжаць горы ядраў і пораху, 
апроч таго, падрыхтавана шмат камення. Я думаю, што 
нездарма пастаўлены ў дварышчах і вялікія катлы — не 
інакш як на нашы галовы яны рыхтуюцца ліць вар. 

Князь Януш пераглянуўся з іншымі. 
— Каб гэта было ў полі, — прамовіў Збарымскі, — то 

там бы мы ім далі рады, хай бы выйшлі хоць бы за Вілію, 
а тут, у гэтай лісінай яме, іх ніякі чорт не возьме! 

— Сапраўды, выкурыць іх адтуль будзе цяжка, — зга-
дзіўся Таміла. 

— Нічога страшнага! — супакойваў князь. — Разбу-
рым дашчэнту пабудову, зробім пралом у сцяне і ўварвём-
ся праз яго! 

— Прашу вас, пане, прабачыць, — запярэчыў Таміла, — 
тут нязручна рабіць пралом. Я невялікі ваяка і не дужа 
разбіраюся ў гэтых справах, але ж няма месца, дзе можна 
было б падступіцца да сцен. На вуліцах цесна, як у гарляку, 
калі п'еш. Нават калі мы і праб'ём дзірку, то не праб'ёмся 
ўнутр, бо і адтуль, і зверху на нас нападуць абаронцы. 
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— Раскладзём агонь і задушым іх дымам! — усклік-
нуў князь Януш і стукнуў кулаком па стале. 

— Яны і агню не збаяцца! — прамовіў Таміла. — У іх 
ёсць чым яго пагасіць. Ды і не возьме іх агонь. А сядзець 
яны ў гэтай яме будуць да апошняга, іх нс так лсгка будзе 
выкурыць адтуль. 

Князь паморшчыўся. 
— Пачакаем да заўтра, а там пабачым, — сказаў ён. — 

Я схаджу да князя-ваяводы. А вас, панове, дзеля ўсяго свя-
тога, прашу стаяць напагатове са сваімі палкамі і аховай, 
кожнага на сваім месцы, чакаць загаду. Вам усім будзе 
своечасова сказана, што рабіць. Не давайце салдатам разы-
ходзіцца па горадзе. Я ведаю, што ім зараз цяжка, хай жа 
будуць спакойныя і не крыўдзяць гараджан, бо і так цяпер 
на нашым сумленні і подзе будзе любая скарга жыхароў 
горада, якім даводзіцца перажываць цяжкую часіну. 

Князь Януш кіўнуў галавой і подбегам пашыбаваў да 
бацькі. 

Ваявода таксама раіўся з некалькімі сваімі прыхільні-
камі наконт таго, што рабіць, бо заўтра спаўняўся тэрмін 
дамовы. Размова была гарачай. Прысутныя даводзілі, што 
лепей мір, чым вайна. Ваявода злаваў і нерваваўся. Па 
ўсім было відаць, што ў душы ён не толькі не хацеў выра-
шаць гэтую справу сілай зброі, але, даведзены да адчаю, 
ішоў на гэта супраць сваёй волі, а таму злаваў на самога 
сябе і быў усім незадаволсны. Ён баяўся пацярпець няўда-
чу з першых крокаў. У душы спрачаўся сам з сабой, баяў-
ся ганьбы, не хацеў вайны, не ведаў, з чаго пачаць, але на 
словах выступаў за вайну і пагражаў ёю. 

Князь Януш увайшоў якраз тады, калі ваявода адказваў 
Дарагастайскаму: 

— Калі вы хочаце міру, то пакажыце мне шлях да яго! 
Угаварыце Хадкевічаў... 

— Нават не думайце пра гэта! — з парога запярэчыў 
Януш. — Я толькі што атрымаў адтуль свежыя звесткі. 
Яны ўмацаваліся нібыта ад нападу татар. З усіх бакоў на-
ставілі гармат, наносілі пад сцсны камення, перагарадзілі 
вароты ланцугамі і кратамі, збіраюцца ліць на нас вар! І 
народу ў камяніцы, нібы маку. 

Ваявода незадаволена слухаў тое, што расказваў сын, 
яму хацелася лёгкай перамогі, яго злавала сама думка пра 
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доўгае супраціўленне, зацяжную вайну. Ён затросся, паціс-
нуў плячыма і ўсклікнуў: 

— Мы яшчэ паглядзім. колькі ім удасца пратрымацца! 
Заўтра ўбачым! Вы аддалі загад людзям? Яны будуць га-
товы? 

— Ім сказана чакаць загаду заўтра ўранні. 
— Яшчэ раз напомніце ўсім, каб не бадзяліся абы-дзе, 

сабраліся на Лукішках, былі гатовыя па загаду выступіць 
на горад. Раз яны падрыхтаваліся, то і мы не праспім 
свой час, — дадаў ён, усё болей распаляючыся. — Калі ж 
пачнецца вайна, калі яна разгарыцца, тады сцеражыцеся, 
паны Хадксвічы. вы і ўсе іншыя. бо нікому не будзе дара-
вана, не будзе літасці, і бяда вам, калі прайграеце! 

Паздзед 3 

ШОСТАГА ЛЮТАГА 

Назаўтра яшчэ не развіднела, а па ўсім горадзе ўжо 
запаліліся агні, пачаўся нязвыклы рух, усё гэта азначала 
нешта незвычайнае. Тут і там па вуліцах ішлі вялікія атра-
ды салдат, быў чутны грукат молата, гэта недзе спешна за-
чынялі вароты. У дамах, што стаялі паблізу ад верагодных 
ваенных дзеянняў, былі нават пазабіваны верхнія і ніжнія 
вокны, у больш аддаленых яны былі толькі знутры закла-
дзены дошкамі. З камяніц, што стаялі паблізу дома Хадкеві-
чаў, некаторыя жыхары нават выселіліся, пакінулі іх пус-
тымі. Усё было падрыхтавана да штурму і баёў у горадзе. 

Калі развіднела, вуліцы аказаліся зусім пустыя. Усё 
маўчала, ніхто не выходзіў з дамоў, ніхто не падаваў ніякіх 
прыкмет жыцця, толькі ў касцёлах і цэрквах, як штодня, 
азваліся званы, але на гэты раз яны дарэмна заклікалі да 
малітвы. Дзверы касцёлаў стаялі адчыненыя, але ніхто не 
прыходзіў, лаўкі пуставалі, і ксяндзы адпраўлялі імшу дзя-
дам толькі з-пад бабінца*. 

Што рабілася ўнутры дамоў і камяніц, цяжка апісаць; 
ноч прайшла без сну, дзень наступаў у страху і трывозе. 
Жыхары выглядалі праз шчыліны закладзеных дошкамі 
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вокнаў, каб убачыць, што робіцца на вуліцах, прыслу-
хоўваліся, ці не чутно нечага такога, што сведчыла б пра 
пачатак вайны. Але ад самага рання было ціха, нічога над-
звычайнага не дзеялася, толькі а дзевятай гадзіне, рана для 
гэтай пары, войска Радзівілаў з тупатам уступіла ў горад, 
заняло Сенатарскую і Святадухаўскую вуліцы, невялікі 
пляц перад царквой Багародзіцы, а таксама каля касцёла 
Святога Яна і пад замкам. Тупат нязвыкла гучаў у глыбо-
кай цішыні, ён палохаў гараджан. 

— Ну, усё, зараз пачнецца бітва! Ужо ідуць войскі 
Радзівіла! Ужо ідуць, ужо акружаюць камяніцу, — пало-
халіся жыхары. 

Смялейшыя асцярожна выйшлі разведаць і пацвердзілі 
здагадкі. Войска ўжо стаяла ў горадзе. 

А тым часам пасланцы ад караля спяшаліся да ваяво-
ды. Біскуп Гедройц вырашыў не адступацца і лепей ахвя-
раваць у гэты дзень сваёй галавой, чым дазволіць узяцца 
за зброю. Стары ксёндз паклікаў абодвух Завішаў і разам з 
імі прыйшоў у кардыналію. Тут яны засталі вялікую раду, 
якая думала не пра захаванне міру, а пра тое, як лаўчэй 
падступіцца да нападу і штурму. Кожны прапаноўваў сваё, 
кожны разумеў гэтую справу па-свойму, але ўсе парады і 
прапановы здаваліся ваяводу непрыдатнымі. Ен хацеў ад-
ным махам напасці, разбіць, знішчыць, паланіць, перамаг-
чы і ўвечары ўжо справіць вяселле. I ўсе цяпер дарэмна 
намагаліся давесці яму, што гэта немагчыма. 

— З такім войскам, як наша, ды не змесці гэтую 
жменьку! — бушаваў ён. 

— Ім дужа зручна абараняцца, а нам цяжка напа-
даць, — тлумачыў яму Дарагастайскі. — Што вы, ваша-
мосць, тут зробіце, калі нават палова войска не змесціцца 
пад камяніцай, а для штурму і ўвогуле месца няма. Толькі 
нейкая тысяча зможа там падступіцца да сцен. А што там 
рабіць кавалерыі? З ёй добра развінуцца ў полі, а тут яна 
не пройдзе, на сцены не ўскараскаецца, няма каго ёй стра-
ляць і секчы. 

— Першым чынам трэба высадзіць вароты! — выгук-
нуў ваявода. 

— Вароты ахоўваюцца гарматамі, — заўважыў не-
хта. — Каля кожных штук па пяць. Мы не падступімся да 
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іх, многіх загубім. Яны пачнуць зверху з гармат, а як па-
дыдзем бліжэй, то і зусім змятуць з ружжаў. 

— А што, калі пачаць штурм з боку царквы, яны там 
больш за ўсё слабыя, — прапанаваў князь. 

— З царкоўнага двара? — удакладніў Збарынскі. — Свя-
тары сказалі, што на дзядзінец яны нас не пусцяць, таму 
што як толькі з таго боку пачнуць страляць з гармат, то 
абавязкова пашкодзяць царкву, а яна пад апекай канфедэра-
цыі, вашамосць, напэўна, не захоча, каб яе знішчылі. Дах яе 
толькі нядаўна пакрылі гонтай, ледзь што — адразу пажар. 

Князь Канстанцін Астрожскі, кіеўскі ваявода, пацвер-
дзіў: 

— Мніхі прыходзілі ўжо з гэтым да мяне, прасілі 
saecuritatem — недатыкальнасці — для дома Божага. I я 
паабяцаў, калі, не дай бог, дойдзе да вайны, то буду ста-
рацца, каб царкву ні ў якім выпадку не пашкодзілі. I гэта 
будзе справядліва, бо ў цэркваў і так столькі адабралі, а 
тут яшчэ і мы наробім шкоды. Я аддаў загад ротмістрам, 
каб царкву збераглі. 

— Мабыць, Хадкевічы ведалі гэта, таму і не ставілі 
там гармат! — зазначыў ваявода. — Да чаго ж разумныя! 
Тады, вашамосць, дайце параду, з чаго пачаць. 

— Калі мы збіраемся пачынаць, — падаў голас вай-
скавод князя Астрожскага, — то трэба паспрабаваць узяць 
штурмам вароты з боку вуліцы Савіч. Так, мы страцім мно-
га людзей, не без таго, можа, іх там паляжа дужа многа, 
але к вечару вароты ўзяць можна. Можа, калі яны ўбачаць, 
што мы ўзялі вароты, то выйдуць біцца з намі, а тады, калі 
бой завяжацца ў двары, нашы сілы зраўняюцца. 

— Яны не выйдуць, бо пабаяцца, каб мы іх не акружы-
лі, — прамовіў Збарымскі. — Жмудскі стараста не дасца 
так лёгка. Яны толькі дарэмна страцілі б многа людзей, 
бо мы з нашай сілай хутка адсеклі б іх і ўзялі ў "мяшок". 

— Дык што вашамосць парадзіць? — спытаў у Зба-
рымскага ваявода. 

— Калі ўжо дойдзе да справы, — адказаў Збарым-
скі, — то трэба ісці на прыступ з усіх бакоў адначасна — і 
на вароты, і на ўсе сцены. 

— Толькі загубім людзей, а нічога не зробім, — пра-
мовіў нехта. — Усю сілу ў адно месца... 
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— А што ж, калі не толькі ўсімі сіламі ніяк не пой-
дзеш, а нават частку ў адным месцы не змясціць. Цесна, 
войску няма дзе развінуцца, будуць душыць адзін аднаго, 
у гэткай гламаздзе свой свайго не пазнае. А стоўпімся вось 
гэтак, і яны лёгка пераб'юць нас — дадуць некалькі стрэ-
лаў, і мы ўсе паляжам, як снапы. 

— А можа, усё ж парашым на тым, што пачнём атаку 
з боку царквы? — пасля хвіліны маўчання загаварыў адзін 
з вайскаводаў. — Там у іх самы слабы бок, яны кінуцца 
абараняцца туды, а ў гэты час другі атрад авалодае варо-
тамі з боку вуліцы Савіч. 

— Вы думаеце, што ў іх так мала людзей, што яны 
пабягуць абараняцца з боку царквы і нікога не пакінуць 
каля варот? Салдат у іх хапае, аж занадта, для абароны 
ўсяго дома. 

Усе змоўклі. А потым зноў пасыпаліся розныя прапа-
новы, але ні адна не давала пэўнасці ў тым, што камяні-
ца будзе ўзята без вялікай страты людзей і доўгага бою. 
Ваявода губляў цярпенне, за размовамі ішоў час, сонца 
паднімалася ўсё вышэй, а яшчэ нічога не было вырашана. 
Войскі ў гэты час стаялі вялікай грамадой, чакалі загаду, 
ды яго ўсё не было і не было. 

А ў камяніцы Хадкевічаў, здавалася, усё вымерла — 
панавала глыбокае маўчанне. Вароты былі зачыненыя, вес-
нічкі закладзеныя, вокны пазабіваныя. На сценах зрэдзь 
часу паказвалася галава ў шышаку* або ў шлеме і тут жа 
знікшіа. Знутры не было чуваць ні бразгату зброі, ні кон-
скага тупату. Ніхто не выходзіў у горад, і з горада ніхто не 
заходзіў унутр. 

Але, нягледзячы на такую цішыню і маўклівасць, усё 
было ў гатоўнасці: салдаты стаялі на сценах, зброя за-
раджана, запалены кнаты для гармат. Сам Ян Караль у 
бліскучай іспанскай кірасе, па-мастацку аздобленай, паза-
лочанай, пахаджваў туды-сюды, аглядаў пазіцыі, праверыў 
паробленыя спераду заслоны, паглядзеў, ці добра пастаў-
лены гарматы. З высокай вежы, збудаванай на рагу камяні-
цы, ён мог добра разгледзець падцягнутыя да яе войскі 
Радзівіла, якія займалі ладную прастору вакол. Разгледзеў 
і моўчкі спусціўся ўніз. 

Пан Барб'е і Томаш Дамброва пасміхаліся: 
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— Вялікае, мабыць, замяшанне зараз у кардыналіі, бо 
не ведаюць, адкуль пачаць. Цвёрды ім дастаўся арэшак! 

Заклапочаны жмудскі стараста нічога не адказаў на 
гэта, ён не звяртаў увап на француза, які крок у крок сту-
паў услед за ім і зазіраў у вочы. 

Ён абышоў дварышча. яшчэ раз акінуў вокам сваіх 
людзей, што рыхтаваліся да бою; іх было поўна ўсюды, 
усе былі ўзброеныя, кожны нёс меч або цягнуў нейкі ва-
енны рыштунак, прыпасы. 

Потым ён падаўся да брата і кашталяна, якія, як і ён, 
былі ў даспехах, пры шаблях, сядзелі і чакалі пачатку біт-
вы, сігналу брацца за зброю. Толькі сандамірскі ваявода 
як пасрэднік быў няўзброены, спакойпы і нс выглядаў 
гатовым да блізкага бою. Наморшчыўшы лоб, ён сядзеў 
воддаль ад іншых. абапёршыся на вялікую кнігу. 

А князёўна? О! Для яе гэта быў жахлівы дзень. У жа-
лобным строі яна ад самага рання стаяла на каленях перад 
абразом Маці Божай і малілася. Яе вочы пачырванелі ад 
слёз, яна ледзьве магла разгледзець ікону і лампаду пад 
ёй, заламваючы рукі, выпусціла малітоўнік, і ён упаў на 
падлогу. Яна хацела маліцца і далей, але ўжо не мела сіл, 
сто разоў пачынала і сто разоў бегла да акна, як толькі 
чула бразгат зброі, нейкі шум, глядзела, прыслухоўвалася, 
вяргалася. зноў укленчвала, зноў пачынала малітву, і зноў 
яе перапыняў грукат зброі. 

Такі быў для яе. беднай сіраты, гэты дзень, пятнацца-
тая гадавіна з той хвіліны, калі яна прыйшла на свет. 

Яе малітвы і жахлівае чаканне на нейкі момант пе-
рапынілі кашталян з ягонымі абодвума братамі — яны 
з'явіліся, холадна павіталіся з ёй і тут жа выйшлі. Князёў-
на зноў засталася адна перад іконай Маці Божай, зноў 
заламвала рукі і плакала. Гадзіны ішлі адна за адной, як 
стагоддзі, хвіліны цягнуліся бясконца, а над усім былі 
чаканне, няпэўнасць, страх. І ніхто не прыйшоў суцешыць 
яе, ніхто не абнадзеіў, ніхто нават не падзяляў яе трывогу 
і страх. З ёй маліліся яе служанкі, часам праз прыадчыне-
ныя дзверы асцярожна зазірала пані Влодская. 

А тым часам на радзе ў палацы Радзівілаў таксама ішлі 
гадзіны, заставалася нейкая рэшта кароткага зімовага дня, 
а шгурм усё не пачынаўся, войскі не зрушыліся з месца, 
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не наступалі. З вяршыні вежы некалькі разоў паглядаў Ян 
Караль і кожны раз бачыў іх на тых жа месцах. 

— Што б гэта азначала? — пыталіся ў палацы Хад-
кевічаў. 

— Што б гэта азначала? — шапталіся па горадзе. 
— Будуць мірыцца, — пачыналі прадказваць тыя, хто 

заўжды спяшаецца вылезці ўперад са здагадкамі, апера-
джаючы падзеі. 

Што ж было на самай справе? На радзе ніяк не маглі 
вызначыць, якім спосабам браць камяніцу, недаступную 
па сваім размяшчэнні ў цесным горадзе. Дарэмна ваявода 
націскаў, абураўся і прыспешваў. У марных спрэчках губ-
ляўся час. Біскуп скарыстаў зручную хвіліну і нагадаў, 
што, можа, увогуле не варта пачынаць вайны, не спы-
таўшы хаця б для праформы ў паноў Хадкевічаў, ці не 
задаволяць яны зробленыя раней дамовы. Яму хацелася 
выйграць час, ён бачыў, што рада не можа прыйсці да зго-
ды, сутыкнуўшыся з цяжкасцямі ў самым пачатку вайны, 
абмеркаванне зацягваецца, урэшце можа скончыцда нічым 
і давядзецца разыходзіцца. 

Ваявода падтрымаў біскупа і папрасіў некалькі пры-
дворных, каб яны схадзілі да Хадкевічаў і спыталі, ці вы-
дадуць яны князёўну за князя Януша ў той дзень, які быў 
вызначаны даўняй дамовай. У гэтае пасольства ўвайшлі 
Крыштаф Зяновіч, Леў Сапега, львоўскі пісар Сташэўскі 
і Красіцкі. 

Яны выйшлі з кардыналіі і пайшлі наўпрост да брамкі 
на Замкавай вуліцы, пан Сташэўскі пастукаўся. Але ўнут-
ры панавала маўчанне, ахоўнікі паспяшаліся да жмудскага 
старасты з весткай, што з кардыналіі прыйшлі паслы і 
просяцца ўвайсці. Яны стукаліся яшчэ і яшчэ, чакалі до-
сыць доўга, нарэшце стараста выйшаў, брамка адчынілася, 
краты і ланцугі разгарадзілі. Пакуль займаліся гэтым, 
да варот падышлі таксама віленскі кашталян, пан Аляк-
сандр Хадкевіч і сандамірскі ваявода. Ян Караль пасля 
таго, як загадаў адчыніць, пакінуў дзядзьку і вярнуўся 
ў дом. Паслы ўвайшлі праз браму, холадна прывіталіся, 
віленскі кашталян павёў іх направа да невялікага памяш-
кання, напаўсхаванага ў зямлі, з адным невялікім акенцам 
і прыступкамі, што вялі ўніз. Паслоў правялі сюды, каб 
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яны не хадзілі праз дварышча і не бачылі таго, што было 
зроблена для абароны. 

— Мы не можам правесці вас далей, — сказаў кашта-
лян, — таму прабачце, што прымаем вас так, але гэта не 
наша віна. 

Пан Зяновіч і Леў Сапега моўчкі згадзіліся з ім. Потым 
канцлер загаварыў: 

— Нас паслаў сюды князь-ваявода, які хоча яшчэ раз 
даведацца ад вас, пане кашталян, ці будзеце вы прытрым-
лівацца дадзенага слова і ранейшай дамовы. Ці хочаце вы 
выдаць князёўну сёння ж, зараз, за князя Януша? 

— У гэтым — сэнс нашага пасольства, і мы чакаем 
вашага адказу, — дадаў Зяновіч. 

— Адказ наш той самы, як і раней, — адразу ж пачаў 
тлумачыць кашталян. — Нядаўна мы вам, пане канцлер, 
гаварылі і сёння яшчэ раз паўтараем: час пакажа, хто і 
як трымаецца дамоўленасцей. Мы ад сваіх не адступа-
емся, чакаем князя Януша са сватамі. Паставім перад ім 
князёўну, здаровую целам і духам, без усялякага прыму-
су да шлюбу, хай яна сама скажа, ці па сэрцы ёй князь 
Януш. Вось так, мы трымаемся дамоў і распісак. А што 
да мяне, — дадаў ён, — шчыра скажу вашым мосцям, што 
я зусім не ведаю, нават не здагадваюся, што можа адказаць 
князёўна, бо я не пытаўся ў яе пра гэта. 

Паслы здзіўлена пераглянуліся, яны чакалі зусім ін-
шага адказу. Не ведалі яны, аб чым цяпер яшчэ гаварыць, 
чаго яшчэ дамагацца, кашталян на ўсё даў адказ. 

— Паколькі я з'яўляюся апекуном, — дадаў ён, — і 
маю над ёй уладу, я мог бы прымусіць князёўну, але я не 
хачу гэтага рабіць, не хачу ёй нічога раіць, каб не браць 
грэх на душу, хай яна сама вызначыць сваю будучыню. 
Калі вы, панове ваявода і канцлер, хочаце, то схадзіце самі 
да князёўны і спытайцеся ў яе, што яна скажа пра князя 
Януша і шлюб. 

— Нас паслалі не да князёўны, — прамовіў канцлер, — 
а толькі да вас, таму нам хопіць таго, што вы сказалі, з 
гэтым мы і паспяшаемся да князя-ваяводы. 

Яны перакінуліся яшчэ парай слоў, развіталіся і вый-
шлі, з цікавасцю пазіраючы на перапоўненую салдатамі 
камяніцу. 
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— Што вы пра ўсё гэта думаеце? — спытаў Зяновіч у 
канцлера, калі яны выйшлі на вуліцу. — Што азначае такі 
адказ? 

— Тое, што князёўна абавязкова адмовіць свайму на-
рачонаму, — ціха адказаў канцлер. — Іначай я нічога не 
разумею. Хіба магчыма так лёгка прыйсці да згоды? 

З гэтымі словамі яны ўвайшлі ў кардыналію, дзе іх з 
нецярплівасцю чакалі. 

Паздзел 4 

МІР АБО ВАЙНА? 

Паслы ўвайшлі, ваявода кінуў на іх позірк, нібы ха-
цеў спытаць, але пабаяўся, і моўчкі чакаў, што яны самі 
скажуць. А князь Януш нават не павярнуўся да іх, ён 
быў упэўнены, што паслоў або не пусцілі ўнутр, альбо 
адмовілі ім. 

Усе, хто быў у пакоі, акружылі паслоў, на твары кожна-
га адбівалася цікаўнасць, усе ціха пыталіся: 

— Што прыпеслі? 
— З чым вярнуліся? 
Канцлер ступіў колькі крокаў да ваяводы, хацеў нешта 

сказаць, але Зяновіч апярэдзіў яго. 
— Вось дык неспадзяванка! — усклікнуў ён. — Паны 

Хадкевічы... 
— Не пусцілі вас? — з хваляваннем у голасе спытаў 

ваявода. 
— Зусім наадварот — мы былі ў камяніцы, — казаў 

далей Зяновіч, — хоць не адразу туды дастукаліся. Да нас 
выйшаў кашталян разам з сандамірскім ваяводам і бары-
саўскім старастам. На наша пытанне, ці збіраюцца яны 
спаўняць дамову, адказалі... 

— Што адказалі? — у нецярпенні перапыніў ваявода. 
— А тое, што яны чакаюць князя Януша са сватамі, 

паставяць перад імі князёўну, якая сама, будучы ў поўным 
розуме, скажа тое, што будзе ёй падказана Богам, ніхто 
яе не будзе прымушаць і ўгаворваць. Нас саміх хацелі 
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правесці да князёўны, каб яна сказала ўсё гэта перад намі, 
кашталян запэўніў пас, што і не пытаўся і нават не ведае, 
якая будзе яе воля. 

— Дык чаго ж можна больш жадаць? — прамовіў біс-
куп Гедройц. — Хай князь Януш ідзе да іх. 

Насуплены ваявода маўчаў. 
— Ага! Ісці да іх! — выгукнуў князь Януш. — Хіба вы 

не разумееце, што яны робяць выгляд, нібыта спаўняюць 
дамову, а самі рыхтуюць нам новы здзек! Яны прымусілі 
князёўну, каб яна мне адмовіла. Ім толькі гэтага і трэба 
цяпер: каб я схадзіў спытацца ў яе, а яна пад прымусам 
адкажа, што не пойдзе за мяне. I тады ўся справа будзе 
вырашана, гэта ім выгадна, бо перад людзьмі яны будуць 
выглядаць справядлівымі і сумленнымі. Але я не магу 
пайсці да іх, ясна ж, што кашталян са сваім пляменнікам 
у змове супраць мяне, там у іх ужо ўсё зладжана, каб па-
крыць мяне ганьбай. Пайсці туды і вярнуцца з адмовай, з 
ганьбай! Не. гэтага не будзе. 

— Вы ж бачыце, — казаў ён далей, — ужо і князёўна з 
імі! Ужо і яе здолелі ўгаварыць. 

— Кашталян ручаўся, — спакойна прамовіў Сапега, — 
што з князёўнай ён не гаварыў пра гэта, не пытаўся і не 
ведае, што яна думае. 

— Можа, сам кашталян гэтым і не займаўся, — адка-
заў яму ваявода. — Але ён мог каго-небудзь паслаць, хто 
здолеў пераканаць слабы жаночы розум. Каб яны не былі 
ўпэўненымі, што будзе па-іхняму, то зараз нс ставілі б 
умову, якой рансй не надавалі ніякай увагі. 

— Яе здолелі настроіць супраць нас, з яе зрабілі зброю 
супраць нас! — у адчаі крычаў Януш. — Але не, не, яны 
самі вінаватыя, дамова нічога не вартая! Князёўна ў іх 
ва ўладзе, яна скажа тое, што ёй загадалі. Калі яна будзе 
вольнай, адказ будзе іншы. Перш, чым мы яе распытаем, 
яе трэба вызваліць. 

Ваявода трымаўся такой самай думкі, бо паўтарыў 
услед за сынам: 

— Усё гэта толькі пастка для нас, каб скончыць нічым, 
ад усяго адрачыся двума словамі князёўны: "Не хачу". 
Аднак жа так, як яны хочуць, не будзе. Мы не пойдзем 
пытацца ў яе цяпер, бо кашталян павінен грымаць сваё 
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слова, ніякіх змоў супраць нас ён ладзіць не можа, бо ён 
са сваімі пляменнікамі даў абяцанне, тут жа мы бачым 
відавочны падман, відавочную хітрасць. 

— Камандуй, сын, — звярнуўся ён да Януша, — каб 
войска акружала камяніцу, і хай збудзецца воля Божая. 

Пасля гэтых слоў, сказаных ваяводам, князь Януш 
пайшоў да дзвярэй, але яго затрымаў Завіша. А біскуп 
Гедройц падступіў да ваяводы Радзівіла. 

— Княжа! — закрычаў ён. — Адумайся, што ты кажаш, 
ты ж падаеш сігнал да бітвы, а ці лёгка ў цябе на душы? 
Ці зможаш ты потым апраўдацца хаця б перад сабой? 
Адумайся, адмяні загад. Паны Хадкевічы не адмаўляюцца 
ад сваіх слоў, кашталян ручаецца, што не ведае пра волю 
і схільнасць князёўны, кліча вас, каб яна сама рассудзіла 
вас. А вы ў адказ аддаеце загад войску ісці на прыступ. 
Дзеля ўсяго святога, ваявода, апамятайцеся! Чаго вы хо-
чаце? Жонкі для сына? А ці варта пагражаць усёй краіне 
жахам грамадзянскай вайны, абы толькі паставіць на сваім? 
Вы ж тут не чужы, вы самі — сын той краіны, якой пагра-
жаеце. Дык выбірайце ж між дабром для аднаго чалавека 
і дабром для ўсёй краіны. Ды ці можна хоць на хвіліну 
сумнявацца ў тым, які тут павінен быць выбар? Усё можна 
прывесці да ладу. Памірым вас, вы паразумеецеся, дык не 
спяшайцеся вымаць меч з похваў, каб потым не шкадаваць! 

Тут і ўсе іншыя падступіліся да Радзівіла. 
— Паслухайцеся таго, у чым вас пераконваюць! — 

усклікнуў канцлер Сапега. — Будучыня аддасць вам на-
лежнае, уся краіна будзе дзякаваць вам, калі вы ўсё зла-
дзіце мірам, у імя Бога забудзецеся на крыўды, не будзеце 
прагнуць помсты, якая можа ўпасці і на нявінныя галовы. 

— У імя ўсёй Літвы заклінаю вас, княжа! — услед за 
ім падаў голас Дарагастайскі. — Вы хочаце, каб усе ўведалі, 
што вы — прычына бед і незлічоных ахвяр для краіны, 
прычым толькі дзеля ўласнай выгоды, а лепш сказаць — 
з-за адной толькі запальчывасці ў гневе. Князь! Усе веда-
юць вас як зусім іншага чалавека. Мы ўсё ўладзім, скончым 
мірам, адпусціцеся, паслухайцеся таго, што вам кажуць! 

Пакуль усе, абступіўшы ваяводу, спрабавалі ўгаварыць 
яго не пачынаць вайны, князь Януш стаяў у дзвярах, ахоп-
лены гневам, раззлаваны затрымкай, ён прагнуў вайны, на 
паспяховае завяршэнне якой не спадзяваўся, хацеў толькі 
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наталіць прагу помсты. Аднак ён не мог выйсці і аддаць 
загад, стаяў і глядзеў на бацькаў твар, на якім адбіваліся 
супярэчлівыя пачуцці. То загараліся іскры ў вачах і дры-
жалі вусны, то ён зноў бляднеў, згасаў, вочы апускаліся 
долу, князь адкрываў рот, нібы хацеў нешта сказаць, але 
маўчаў, зноў загараўся гневам і трывогай. 

Да Гедройца і Завішаў далучыліся канцлер Сапега, князі 
Астрожскія, Абрамовіч, пляменнік ваяводы, ягоны швагер 
Нарушэвіч, Зяновіч, брэсцкі ваявода — усе абступілі князя 
Радзівіла, прасілі, настойвалі, закліналі, каб ён не аддаваў 
злавеснага загаду пачаць грамадзянскую вайну, каб стры-
маўся, падумаў і адклаў гэтае непапраўнае рашэнне. 

— Ваяваць ніколі не позна, — даводзіў Сапега, — але 
калі ўжо выцягнеш з похваў шаблю, то так проста не 
схаваеш яе зноў. Калі да жалеза прыліпне кропля братняй 
крыві, яна будзе заклікаць да помсты, а там — помста за 
помсту, і не будзе канца калатнечы, сутычкам, войнам. 

— Не, не! — выгукнуў ваявода, у якога нарэшце 
прарэзаўся голас. — Гэтая кроў падзе на іх галовы, я не 
вінаваты ў ёй, я не прагну яе, я да апошняга ўгаворваў іх, 
ішоў на прыніжэнне, хацеў згоды, міру. 

— Дык пакажыце, што вы засталіся такім, якім былі, — 
слабым голасам прамовіў біскуп Гедройц. — Не аддавайце 
гзтую справу сляпому лёсу вайны. Калі да вас падступіць 
смерць, каля вашага ложка стануць цені забітых браццяў і 
не дадуць вам спакойна памерці. Ды і за што ваяваць? Дзеля 
чаго ўся гэтая вайна? Дзеля гонару свайго імя, дзеля жанчы-
ны! Сорам, ганьба! Ці ёсць дзеля чаго заядацца, ліць кроў? 
Ці ёсць дзеля чаго распачынаць вайну са сваімі браццямі? 
Увесь свет зверне на нас увагу, на нас будуць паказваць 
пальцамі. Мы ж акружаны з усіх бакоў ворагамі, і нават 
каб у нас было ў сто разоў болей зброі і людзей, то і іх не 
хапіла б для таго, каб даць адпор націску нашых адвечных 
ворагаў, каб у нас было ў сто разоў болей крыві і жыццяў, 
мы маглі б лепей распарадзіцца імі, калі б сцяной сталі су-
праць суседзяў. Дык навошта ж наклікаць ворагаў, якія тут 
жа скарыстаюць гэтую міжусобіцу? Князь! Дайце сябе ўгава-
рыць, упрасіць. У імя міру для дзяржавы, у імя яго вялікас-
ці караля, усіх нас, жыхароў княства, у імя вашых продкаў, 
ніводзін з якіх не праліў ні кроплі братняй крыві, заклінаем 
цябе, ваявода, перадай гэтую справу найвышэйшаму суддзі! 
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— Якому? — перапыніў яго князь. — Каралю? 
— Богу! Толькі ён — найвышэйшы арбітр! — скон-

чыў біскуп. 
— I час, — дадаў Сапега. 
Акрамя той буры, якая бушавала ў душы Радзівіла, у 

яе неўпрыкмет украдаўся страх за наступствы такога не-
абдуманага кроку. Ваявода не наўтарыў адцадзенага сыну 
загаду, панура стаяў і маўчаў. Потым упаў у крэсла, апусціў 
галаву і задумаўся. Цяпер некаторыя загаварылі з князем 
Янушам, даводзілі яму, пераконвалі, якой нечуванай і не-
дарэчнай справай было б дабівацца жонкі зброяй, калі гэта-
га можна дамагчыся і бсз праліцця крыві. А ваявода маўчаў, 
думаў. Януш адышоўся ад дзвярэй, аднак ягоны твар усё 
яшчэ палаў, сэрца моцна грукала ў грудзях. I пе дзіва: ён жа 
быў яшчэ зусім маладым, пачуцці бралі верх над розумам. 

Праз колькі хвілін усе зноў павярнуліся да ваяводы, які 
ўсё гэтак жа моўчкі сядзеў, не маючы сіл вымавіць хоць 
бы слова. 

— Ахвяруйце сабой, — прамовіў Гедройц, — а Бог; кароль 
і краіна будуць удзячнымі вам на гэтым і на тым свеце! Адно 
ваша слова можа аказацца згубным для ўсёй краіны, можа 
наклікаць на вашу галаву праклёны і скаргі мноства сем'яў, 
дык парайцеся з вашым сумленнем, перш чым рашаць. 

Ваявода ўстаў і ўзяў Гедройца за руку. Ён быў усхва-
ляваны — і немужчынская сляза, можа, упершыню за не-
калькі дзесяткаў гадоў, выбліснула з-пад павека. 

— Я не скажу гэтага слова, — прамовіў ён, — лепей я 
саступлю, лепей паддамся, але не вазьму граху на душу. 
Вы мяне пераканалі. Дзякуй вам! Я не хачу вайны, ва 
ўсякім выпадку — зараз. Ахвярую сабой, бо я сапраўды 
паддаўся гневу і запальчывасці з-за абразы, з-за крыўды. 

— Распусціць людзей, адправіць на пастой! — загадаў 
ён сыну. 

Князь Януш пастаяў крыху, не ведаючы, канчатковы 
гэта загад або не, але тут усе падаліся да дзвярэй, і праз 
колькі хвілін каля дваццаці пасыльных перадалі войску на 
ўсіх вуліцах загад вяртацца на пастой. 

Сенатары дзякавалі князю, ён зноў маўчаў. На ягоным 
твары адбіліся сляды тых душэўных пакут, якіх каштавала 
яму ягоная ахвяра. Князь зноў сеў і задумаўся. 

Сонца заходзіла, яго апошнія промні блішчалі на вок-
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нах вежаў, на крыжах і шпіцах касцёлаў, калі атрады вой-
ска Радзівілаў выступілі з горада, павярнулі назад. 

З вежы на камяніцы Хадкевічаў за ўсім гэтым назіраў 
Ян Караль і не разумеў, што гэта магло б значыць. Спа-
чатку яму здалося, што яны пачынаюць аблогу. Нават калі 
вуліца апусцела, ён падумаў, ці не заходзіць войска з тылу, 
каб напасці знянацку. Ен аддаў загад, салдаты занялі свае 
месцы на сценах. Пачакалі. Але войска Радзівілаў знікла і 
болей не паказвалася. Сонца села, пачаў насоўвацца змрок, 
і было ўжо няўсцерп цэлы дзень чакаць у такім напружан-
ні. Ян Караль спусціўся з вежы і пайшоў да кашталяна. 

— Нейкія дзівосы творацца, — сказаў ён, уваходзя-
чы. — Войска Радзівілаў адступае, адыходзіць. 

— Што б гэта магло значыць? — спытаў Мнішак. 
— Відаць, не знайшлі выйсця. Цэлы дзень раіліся, як 

наступаць, што рабіць з гэткім войскам, а цяпер адступа-
юць — баяцца нас зачапіць, — патлумачыў Ян Караль. 

— Можа, гэта толькі падманнае адступленне, — выка-
заў здагадку кашталян, — а ноччу, у самую сабачую пару, 
яны збіраюцца захапіць нас спадцішка. 

— Салдаты будуць вартаваць на сценах! — адказаў Ян 
Караль. — Будзьце спакойнымі, я сваё войска на пастой не 
адпраўлю. 

— А тым часам трэба паслаць каго-небудзь на развед-
ку, — прапанаваў Аляксандр Хадкевіч. 

— Адзін пайшоў ужо, — адказаў Ян Караль, — ды 
нешта ён доўга не вяртаецца. Як толькі войска рушыла 
назад, я паслаў яго здабыць языка сярод католікаў, якія ў 
іх шэрагах служаць пад прымусам, а ў душы з намі. 

Паздзел 5 

ЧАКАЛІ ДА ПОЎНАЧЫ 

Набліжалася поўнач. Вялікая зала ў кардыналіі была 
перапоўнена людзьмі. Пасярод стаяў вялікі стол, засланы 
дарагім абрусам. На ім гарэлі васковыя свечкі, а пасярод 
ляжалі крыж і кніга. 
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З двух бакоў каля стала моўчкі стаялі святары: евангель-
скі пастар і рускі мніх. Яны нібыта нечага чакалі. Крыху 
воддаль рыхтаваліся выканаць свае абавязкі два трыбу-
нальскія возныя*, высокія і худыя, з выцягнутымі шыямі і 
натапыранымі вусамі, яны пазіралі то на людзей, то на сябе. 

Вялізны гданьскі гадзіннік у шкляной скрынцы ў гэты 
момант паказваў, што праз дзесяць хвілін ён праб'е поўнач. 

З усіх бакоў стол акружалі людзі, яны перашэптваліся. 
Асабліва ўрачыста выглядалі багата апранутыя князь-вая-
вода і ягоны сын Януш, іхнія белыя атласныя жупаны і 
пунсовыя кунтушы былі бачны здалёку. Абодва застылі ў 
панурым маўчанні. Ваявода пазіраў на гадзіннік. 

Прайшло яшчэ пяць хвілін — усё тое ж глыбокае маў-
чанне. Толькі той-сёй паціху перагаворваўся. 

Нарэшце гадзіннік пачаў павольна адбіваць час, і як 
толькі дванаццаты ўдар разлёгся па зале, ваявода стаў на 
ўзвышэнне і пачаў гаварыць: 

— Сведчу перад усімі тут прысутнымі, што я нічым не 
парушыў вызначанага тэрміну, дамоўленага з панамі Хад-
кевічамі. Мы запрасілі іх сюды, чакалі ўвесь дзень, былі 
гатовы заключыць саюз паміж прысутным тут маім сынам 
Янушам і князёўнай Соф'яй Слуцкай. Гэты тэрмін скон-
чыўся, дамова засталася нявыкананай, але не па нашай віне. 

Амаль тое самае выразна і гучна паўтарылі з ужыван-
нем спецыяльных тэрмінаў на лацінскай мове абодва воз-
ныя. Князь саступіў з узвышэння, крыж і свечкі вынеслі, 
дзверы расчынілі насцеж, і ваявода запрасіў усіх шмат-
лікіх гасцей у другую залу, у якой іх чакала хоць і позняя, 
але багатая вячэра. 

Мы не будзем апісваць банкет, якім скончыўся гэты 
страшны дзень. Разгарачаныя віном госці не раз са злосцю 
згадвалі Хадкевічаў, гучалі пагрозы і папрокі, раты не 
закрываліся. Адзін толькі ваявода маўчаў, яго дарэмна ста-
раліся развесяліць прыяцелі і падліпалы, але колькі яны ні 
злоснічалі, ён нічога не гаварыў. 

Позна ноччу ўсе разышліся. 
А ў камяніцы Хадкевічаў усё рыхтаваліся, гэтак жа як і 

ўдзень, адбіваць напад. Перагукваліся салдаты, палілі агні, 
хадзіла стража, сам Мікалай Хадкевіч у кірасе, з шышаком 
у руцэ, мячом ля пояса абходзіў вартавых, будзіў тых, хто 
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заснуў, настаўляў вуха на кожны пошум з вуліцы. Кашталян 
з Янам Каралем і Аляксандрам сядзелі ў сваім пакоі. Князёў-
на Соф'я ўсё гэтак жа малілася перад абразом Маці Божай. 

Так у неспакойным чаканні прайшла ўся ноч, наступіў 
дзень. Адчынілі брамкі, паслалі на разведку людзей. Неў-
забаве ад Завішаў прынеслі дакладныя звесткі пра тое, 
што адбылося ў Радзівілаў за ўчарашні дзень. 

Хадкевічы дужа здзівіліся той падатлівасці, якую пра-
явіў ваявода пад націскам сваіх прыхільнікаў, не разумелі 
яе, тлумачылі сабе толькі тым, што камяніцу цяжка было 
ўзяць прыступам, бо яны ведалі пра нараду вайскаводаў, 
якія шукалі найлепшага шляху да перамогі і нічога не 
змаглі прыдумаць і не знайшлі адзінага рашэння, як узяць 
камяніцу. 

Перад полуднем прыйшлі біскуп Гедройц з панамі За-
вішамі, яны зноў намагаліся дабіцца прымірэння. Але яны 
дарэмна спрабавалі розныя спосабы, бо Ян Караль, нібыта 
асмялеўшы пасля ўчарашніх ваганняў ваяводы, не дазволіў 
кашталяну згадзіцца на штосьці. Кашталян гэтак жа, як і 
ўчора, усё ўскладаў на князёўну. Цэлы дзень ішлі ўзаемныя 
перамовы, але ўсё марна. Было не так лёгка зблізіць Хадкеві-
чаў і Радзівілаў, прывесці іх да згоды. Аднак было відавоч-
ным і тое, што абодва бакі стаміліся ад нянавісці і нервовага 
напружання і хацелі спакою і міру, хаця б нават часовага. 

* * * 

У чэрвені 1600 года ў Вільні засядаў Трыбунал. Туды 
зноў паклікалі Хадкевічаў, каб, з аднаго боку, пастрашыць 
іх магчымымі карамі, а з другога — прапанаваць умовы 
міру. Паклікалі аднадумцаў, арбітраў у спрэчцы. Стомлены 
доўгай барацьбой кашталян астыў, браты дарэмна настрой-
валі яго ў лістах, прасілі, каб ён без іх нічога не вырашаў. 
Кашталян, па ўсім было відаць, схіляўся да прымірэння, у 
душы ўжо быў за гэта. 

Пагадненне штодзень рабілася больш верагодным. 
Нарэшце на з'ездзе Трыбунала, з усіх бакоў абкружаны па-
срэднікамі і прыхільнікамі, угавораны імі, ды яшчэ пад 
страхам баніцыі, якую ўсё яшчэ трымалі ў запасе для 
пагрозы, кашталян нарэшце ўступіў. 
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Ен згадзіўся аддаць князёўну за князя Януша (атры-
маўшы яе згоду на гэта), але для заспакаення свайго сум-
лення паставіў умову, каб быў атрыманы дазвол з Рыма; 
судовыя справы былі скасаваны. 

Шлюб адбыўся ў Брэсце 1 кастрычніка таго самага 
года. Князёўна ішла пад вянец па дарожцы, высланай 
сукном, у суправаджэнні шматлікіх прыдворных і запро-
шаных. З ёй ішоў кашталян. З другога боку, паводле звы-
чаю, ехала світа Радзівілаў. Усе на конях з багатай збруяй 
і шыкоўнымі сёдламі, самі аж ззялі ад золата і каштоўных 
каменняў. 

Пасля вянчання маладая пара прайшла да палаца каш-
таляна, дзе пачалося вялікае і пышнае застолле, яно цяг-
нулася аж да рання. Раз'ехаліся ўжо завідна. Увечары з 
не меншай пышнасцю балявалі ў князя-ваяводы, вяселле 
доўжылася цэлы тыдзень. 

Паздзел 6 

ПРАЗ ДЗЕВЯЦЬ ГАДОЎ 

Гэта было ў 1609 годзе, у адзін з невясёлых асенніх 
дзён. У нясвіжскім замку ў пакоі, далёкім ад знадворна-
га гоману і шуму, з завешанымі зялёнымі адамашкавымі 
фіранкамі вокнамі, на ложку пад зялёным балдахінам з за-
латымі шнурамі і махрамі ляжала яшчэ маладая, але блед-
ная і схуднелая жанчына. Яе чорныя распушчаныя валасы 
раскінуліся па белай падушцы, адной рукой яна нацягвала 
на сябе падбітую футрам коўдру, другой трымала хусцінку 
каля сініх сасмяглых вуснаў. 

Каля яе ног сядзела гэткая ж маладая, як і яна, і такса-
ма прывялая жанчына і нявесела пазірала ёй у вочы. Яны 
маўчалі, глядзелі адна на адну і адна адну разумелі. 

У пакоі панавала цішыня, яе парушаў толькі гадзіннік, 
які аднастайна мераў час, ды трэск паленняў у каміне. 

— Тэрэза! — паклікала жанчына, якая ляжала на пас-
целі. — Падкінь яшчэ дроў, мне ўвесь час холадна, я ўся 
дрыжу. 
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Жанчына, якая сядзела ў яе ў нагах, устала і пачала 
моўчкі падкладваць дровы, потым вярнулася да ложка і 
ўкрыла сваю гаспадыню яшчэ адной коўдрай. 

— Усё яшчэ холадна, княгіня? — спытала яна. 
— Не яшчэ, а ўвесь час! — адказала хворая. — Толькі 

зрэдку падступае гарачыня, пачынае спапяляць нейкі ўнут-
раны агонь, полымя ахоплівае галаву, слепіць вочы; гараць 
разгарачаныя далоні. Потым зноў падступае смяртэльны 
холад. Так холадна, так жудасна холадна! Дай мне папіць! 

Служанка падала княгіні кубак з падрыхтаваным пітвом, 
хворая паднесла яго да вуснаў, скрывілася і аддала назад. 

— Дай мне вады, — ціха прашаптала яна. — Гэтае піт-
во не наталяе смагу, калі мне хочацца піць, толькі больш 
распаляе яе. Мне пасля робіцца толькі горш. Глянь на мае 
сасмяглыя вусны, яны нібы высахлі. Дай мне вады. 

— Лекар забараніў, — адказала служанка. 
— Лекар! Навошта ж яго слухацца? — загаварыла хво-

рая і паднялася. — Лекары толькі мучаюць мяне і забіраюць 
рэшткі здароўя, напэўна, адбяруць і жыццё. Злітуйся нада 
мной, дай мне вады! Я і так не буду жыць. Хіба мне можа 
зашкодзіць нешта яшчэ, калі ўжо нішто не дапамагае. Тэрэ-
за, тваім вечным збавеннем заклінаю цябе, дай мне вады! 

I Тэрэза са слязамі на вачах спачатку павагалася, а по-
тым выйшла праз дзверы і хутка вярнулася, падала княгіні 
кубак з вадой, які тая адразу ж выпіла. Потым упала на 
падушку і зноў пачала дрыжаць, зноў пацягнула на сябе 
ўсё, што было, каб сагрэцца. 

— О, як цяжка чакаць смерці! Як доўга трэба маліцца, 
каб яна прыйшла, як доўга цярпець, як доўга выглядаць, 
калі ж яна нарэшце прыйдзе! Мой ты Божа, чаму ж я не 
памерла маладой, калі яшчэ была шчаслівай ад надзеі? 
Але Бог загадаў жыць, цярпець! 

— Навошта ж, пані, вы мучаеце сябе такімі думка-
мі? — усклікнула Тэрэза. — Бог дасць вам здароўе і сілу. 
Благое мінецца, прыйдзе добрае. Пан доктар штодня за-
пэўнівае, што вашай мосці будзе лепей. 

— А я адчуваю сябе ўсё горш, усё бліжэй да труны. 
Ніхто лепш за мяне не ведае, што са мной робіцца. Я пам-
ру, хутка памру, Тэрэза, і гэтым я суцяшаюся. 

— Хіба ж вам, пані, няма для каго жыць! 
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— Для каго! Ці ж ёсць у мяне хто, каб любіў мяне, 
каму б я дачкой была, роднай! Родныя не прызнаюць мяне, 
а муж... 

— Як бы хто не падслухаў! — спалохалася Тэрэза. 
— Хай слухае, гэта не таямніца. Муж мой не са мной 

ажаніўся. 
— Як гэта, княгіня? — усклікнула Тэрэза. 
— О! Усе ведаюць, чаму хацелі ваяваць за мяне, — 

прамовіла Соф'я. — Не дзеля мяне зусім, а дзеля тых 
маёнткаў, якія атрымалі ў пасаг. Я хутка адчула над сваёй 
галавой Божае неблагаславенне. Колішняя дзіцячая пры-
вязанасць князя Януша змянілася на нешта адваротнае. 
Ён зноў пачаў ваяваць з Хадкевічамі за староства, за 
каралеўскую ласку, пакінуў мяне, забыў. Калі ж часам 
прылятаў сюды, хіба сказаў ён мне добрае слова, паказаў, 
што кахае мяне? У яго на душы першая думка і найпершае 
жаданне — як бы ўзвысіцца, а ўсё астатняе потым ужо. Я 
спачатку не верыла ў свой нешчаслівы лёс, хаця заўжды 
прадчувала яго; я шукала ў Янушы сябра сваіх дзіцячых 
гадоў, майго брэсцкага Яся, а ён так хутка стаў другім! 
Кожны дзень мае надзеі на будучае, на шчасце ападалі, як 
пялёсткі кветкі. I хутка я засталася ўдавой, не стаўшы маці, 
бо калі ж я магу бачыць яго? Як я яго ўбачу, Тэрэза, калі 
ён вернецца з вайны са світай сяброў і цэлымі тыднямі 
сядзіць з імі, раз ці два пакажацца, і ўсё! О, лепей памерці, 
ды і пара ўжо ўміраць. Дзядзька нездарма казаў, што Бог 
не благаславіць наш шлюб. Гэта вісіць над маёй галавой. 

Тэрэза нічога не адказала на гэтыя скаргі, моўчкі слу-
хала, падпёршы галаву рукамі, сваю пані, і толькі слёзы 
стаялі ў яе вачах. 

— Хай бы хоць дзеля ўцехі Бог даў мне дзіця! — ка-
зала княгіня. — Але не, дзеці — гэта Божае благаславенне, 
а над маёй галавой неблагаславенне. Ксёндз павянчаў нас, 
але не благаславіў, ён запрысяжыў вусны, а не душы, я 
прысягала, плачучы, бо прадчувала сваё будучае. 

— Скажы мне, Тэрэза, — зноў загаварыла яна, крыху 
памаўчаўшы, — ці ўсе людзі гэтак мяняюцца на працягу 
жыцця і так псуюцца, ці ўсе так забываюць?! 

— Можа, вы, пані, занадта ўзялі да сэрца і свае ня-
шчасці, і каханне мужа, — пераконвала служанка. — Муж-
чына павінен служыць дзяржаве, павінен ісці на вайну, 
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павінен ваяваць, павінен праводзіць больш часу недзе ў 
свеце, не тое што мы, дома, у спакоі, пры кроснах. 

— Ах, я ўсё гэта ведаю, — перапыніла яе княгіня 
Соф'я, — але навошта мужчынам сеяць смуту і на сваю 
галаву распачынаць войны, а на краіну наклікаць беды? А 
потым — хіба, седзячы тут, ён не мог успомніць мінулае, 
хоць адным словам, адным позіркам, асабліва цяпер, калі я 
кожную хвіліну чакаю смерці? Хіба не мог бы ён даць мне 
асалоду, пабыць са мной хаця б некалькі гадзін? 

— Княгіня... 
— Дарэмна ты абараняеш князя. Ты проста хочаш 

суцешыць мяне. А я не хачу маны! Я ведаю, як яно ёсць на 
самай справе, я ведаю пра ўсё! Ён не кахаў мяне, не пра мяне 
быў ягоны клопат, а пра мой пасаг. Я была нічым у іх вачах, 
ва ўсіх іх! Цяпер я гэта ведаю. I разумею: так хацеў Бог. 

Яна зноў уся затрымцела і пачала хутацца. 
— Хоць бы памерці, хоць бы хутчэй памерці! — га-

ласіла яна. — Такое жыццё — гэта павольная смерць, гэта 
пакута. 

Яна малілася і плакала. 
Тут адчыніліся дзверы пакоя і ўвайшоў мужчына, ужо 

сівы, згорблены, з кійком у руцэ, у чорным нянаскім 
адзенні. Гэта быў прыдворны лекар князя. 

Глянуўшы на яго, можна было лёгка прачытаць па твары 
ягоны характар. Скрыўлены твар яго ўздоўж і ўпоперак быў 
скрэслены маршчынамі і пабіты чырвонымі плямамі, сінімі 
гузакамі, белымі шрамамі. З-пад абвіслых павек няўлоўна 
пазіралі светлыя, амаль белыя вочы, вусны, скрыўленыя на 
адзін бок, надавалі яму выгляд дзівака. Нізкі лоб амаль да 
броваў закрывалі сіва-брудныя валасы, вышэй галава была 
амаль што лысай, і толькі з бакоў яе там-сям закрывалі ва-
ласы таго ж колеру. Згорблены і кульгавы на адну нагу, ён 
абапіраўся на кій з пазалочанай ручкай. Гэта быў чужынец, 
які ўжо нямала гадоў пражыў у краіне, ведаў мясцовую мову, 
народныя звычаі, дух народа. Паслужлівы, подлы, ён пад-
лізваўся да кожнага, рассцілаўся перад кожным, ад каго мог 
мець карысць. Такі быў Фрызіюш — прыдворны лекар князя. 

Княгіня яго не любіла; ён лячыў яе з двухгадовага ўзрос-
ту і кожны раз абяцаў, што ёй палепшае. Цяпер жа яе здароўе 
ўвачавідкі пагаршалася. Вось і зараз ён прыйшоў са сваёй 
звыклай усмешкай, з паклонам, са звыклымі абяцаннямі. 
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— Пані княгіня крыху паздаравела, гарачка ўжо мен-
шая, пульс лепшы, скура чысцейшая! Хвала Богу! Хвала 
Богу! Фрызіюш рады! Фрызіюш вітае васпані! 

— Няма чаму радавацца, няма з чым віншаваць, — 
рахмана адказала княгіня. — Мне ўсё горш, усё горш... 

— Што? Горш?! — усклікнуў лекар. — Горш! Ха, ха! 
Гэта вам, пані, са страху так здаецца, але Фрызіюш кажа 
праўду, яму трэба верыць, Фрызіюш у гэтым разбіраецца. 
Трэба толькі быць спакойнай, трэба верыць, трэба піць 
лякарства, а не плакаць, не мучыць сябе рознымі думкамі. 
Навошта гэтыя думкі і домыслы? Толькі спакой! Фрызіюш 
дае слова, што вылечыць пані. 

Княгіня памаўчала, потым прамовіла: 
— Пане мой, ці не дазволілі б вы мне піць ваду, ад 

вашага лекавання мне блага, пячэ ўнутры! 
— Ваду! — з абурэннем у голасе ўсклікнуў лекар. — 

Вада — гэта гібель для пані. Трэба піць лякарства. Толькі 
лякарства! Фрызіюш дае слова! Я сам рабіў яго з вядомых 
мне траў і дзейсных інгрэдыентаў. Дарагое і бясцэннае 
лякарства! 

Княгіня зноў змоўкла. 
Доктар зірнуў на бутэлечкі, якія стаялі на стале, па-

шаптаў нешта на вуха служанцы і сабраўся ісці. 
— Пані можа быць спакойнай. Фрызіюш ручаецца, што 

палепшае. Што далей, то будзе лепей. Дабранач, пані! 
— Ці былі вы ў князя? — слабым голасам спытала 

хворая. 
— Быў. Ён здаровы і вясёлы, бавіцца са сваімі сябра-

мі і родзічамі. Хай Бог дае яму здароўя на многа гадоў! 
Фрызіюш мае з ягонай ласкі кавалак хлеба. 

— Не пытаўся пра мяне? 
— Ён спадзяецца на Фрызіюша і добра робіць, — ад-

казаў лекар. — Гэта я і вам раю. Дабранач! А лякарства 
трэба піць! Тады здароўе вернецца. 

Дзверы зачыніліся. 
— Я піла б, каб ведала, што яно мяне хутчэй за-

губіць, — ціха азвалася княгіня, — але ж яно толькі доў-
жыць пакуты! Тэрэза, станавіся на калені і ўголас чытай 
вячэрнюю малітву, а я ў душы буду маліцца разам з табой! 
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Паздзел 7 

ЛОЖА СМЕРЦІ 

А ў другім канцы замка, у вялікай зале, ішоў вясёлы 
баль. Там сабраліся прыяцелі князя Януша, ягоныя слугі, 
шляхта, якая служыла яму і іх роду; стаяў накрыты стол, 
застаўлены місамі і кубкамі, шумела вясёлая гамонка, 
чуліся смех, крыкі. 

Вячэра ўжо скончылася, ужо амаль да дна была выпіта 
акутая серабром бочка, што стаяла на каміне, лысіны ўспа-
целі, твары расчырванеліся, языкі развязаліся, прамаўлялі 
ўсё новыя і новыя віваты — хвалу і гонар князю. 

Князь усміхаўся, пагардліва пазіраў на п'яную кам-
панію, у душы насміхаючыся з іх, тым не менш кланяўся 
ім і сардэчна, як братоў, абдымаў. 

Шляхта не бачыла насмешкі ў вачах князя, не заўва-
жала пагарды ў ягоных словах, п'яная шляхта гатова была 
ісці за ім у агонь і ваду, бо ён яе карміў, паіў, абдымаў і 
называў сваімі братамі. 

— Загадвай, княжа, шляхце! — крычаў лідскі суддзя. — 
Загадвай, і мы пасячом, як капусту, дэпутатаў Хадкевічаў 
на сейміку! За свайго князя мы гатовы хоць зарэзацца! 

— Дзякую вам, браты шляхта! — усклікнуў князь 
Януш. — Гэй, напоўніце кубкі! За здароўе шляхты! Падаць 
віна! 

Князь выпіў за іх здароўе, а яны ўкленчылі і так, на кале-
нях, пілі за князя, падкідваючы шапкі, крычалі на ўсё горла: 

— Віват! Кашталян! Віват! 
Князь дзякаваў. 
— Вяльможны князь! — закрычаў на ўсю моц шлях-

ціц з Наваградка. — Усе мы — твае, пойдзем, куды ты 
скажаш! Загадаеш забіць сябра — заб'ём, загадаеш ісці за 
сабой — пойдзем хоць на арабаў, загадаеш секчы на сей-
міках — пасячом, судзіць — засудзім! Шляхта — твая! 

I зноў кубкі, і зноў віваты радзівілаўскаму роду! Да-
рагой шляхце! Пад вокнамі стаяць мажджэры*, страляй з 
мажджэраў, бі ў барабаны — віват! 

Стралялі. 
Хворая княгіня спрасонку ўсхапілася з ложка. 
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— Што гэта? — закрычала яна. — Страляюць! Б'юцца! 
Хадкевічаў бяруць прыступам, ліецца кроў, вайна паміж 
братамі! Божа мой! Я таму прычынай! За мяне б'юцца! 

— Княгіня! — супакойвала Тэрэза. — Гэта толькі 
страшны сон. Ніхто не б'ецца. 

— Але ж я чую стрэлы! 
Якраз у гэтую хвіліну даляцела водгулле яшчэ аднаго 

стрэлу. 
— Што гэта? Бітва? — дрыжучы і заламваючы рукі, ціха, 

дрыготкім голасам зноў і зноў пытала Соф'я. — Што гэта? 
— Гэта страляюць з мажджэраў на віват, — растлума-

чыла Тэрэза. — У князя баль, запрошана шляхта. Хутка 
сеймік. 

Княгіня зноў адхінулася на падушку. 
— Страляюць і весяляцца! — прамовіла яна сама 

сабе. — Ён там весяліцца, калі я паміраю! О, хоць бы хутчэй 
памерці! Каб нічога гэтага не бачыць, не чуць, не ведаць... 

У начной цішыні крыкі п'янай шляхты даляталі да 
вокнаў княгіні, біліся ў іх прыглушаным шумам. 

— Весяляцца! Весяляцца! — усклікнула яна. — Паця-
шаюцца! I сам князь таксама з імі. Не мог прыйсці да жон-
чынай пасцелі, бо там жа яго чакае шляхта, там баль. Лепей 
пасядзець за сталом з кубкам віна, чым каля ложа хворай. 

Яна склала рукі, павяла затуманенымі вачыма па пакоі, 
апусціла галаву. 

Тэрэза сядзела ў нагах і плакала, крадком выціраючы 
слёзы. 

— Чым мой род так правініўся перад Богам, што Бог 
так сурова пакараў апошнюю з усіх? — шаптала княгі-
ня. — Такім жыццём, такой смерцю? О! Мае дзяды не змаглі 
ў нябёсах выпрасіць свайму дзіцятку лепшага жыцдя і ляг-
чэйшай смерці. I нават тыя нямногія начныя гадзіны, калі 
рэдкі сон Бог пасылае мне на вочы, перарывае шум вясёлага 
балю князя Януша! Хто б мог некалькі гадоў таму ўгадаць, 
які будзе зараз мой канец? Правільна казаў мой дзядзь-
ка — над нашымі галовамі тое, што Бог нас не благаславіў! 
Тэрэза, чытай малітвы, я таксама буду маліцца з табой. 

У дзверы пастукалі. 
— Напэўна, Фрызіюш, — сказала княгіня. 
Сапраўды, прыйшоў Фрызіюш. Ён зазірнуў паглядзець, 

як пачуваецца хворая, і, як заўседы, паўтарыў: 
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— Пані княгіні ўжо лепей — крыху паспала. 
— Я ледзь паспела заплюшчыць вочы, — адказала 

яна, — як мяне разбудзілі праклятыя стрэлы. 
— Так, так! Гэта князь балюе! — прамовіў лекар. — Дай 

яму Бог здароўя, добраму пану! Ён весяліцца са шляхтай. 
Лекар падышоў да ложка, памацаў пульс, паглядзеў на 

твар княгіні, паківаў галавой; больш ён не гаварыў пра тое, 
што будзе лепей, толькі наказаў піць лякарства і пайшоў. 
Мінуў два пакоі, зноў паківаў галавой, пастаяў, падумаў, а 
потым хуткім крокам пашыбаваў паўз шэраг пакояў, праз 
ганкі і падворак у залу, дзе баляваў князь Януш. 

Непрыкметна праслізнуўшы праз тлумны натоўп, ле-
кар падышоў да князя і пакланіўся яму. 

— Фрызіюш хацеў бы мець шчасце сказаць ягамосці 
князю два словы. 

— Што ў цябе? Гавары, Фрызіюш. 
— Пані княгіня адчувае сябе дужа дрэнна, дужа дрэн-

на, — зашаптаў лекар. — Я не ведаю, ці памогуць мае пі-
люлі і настой. Хвароба не праходзіць. 

— Памірае! — усклікнуў Януш і ўскочыў. 
— Не, яшчэ не, — паспешна адказаў немец і нізка па-

кланіўся. — Але я не магу паручыцца, не магу. Пані княгіні 
дужа дрэнна, Фрызіюш у адчаі! Яна заснула на хвілінку, 
страляніна разбудзіла яе, напалохала. Прачнулася і адчувае 
сябе яшчэ горш. Фрызіюш са смуткам палічыў абавязкам 
паведаміць пра гэта вашай мосці. 

Князь задумаўся. Потым паклаў руку на плячо аднаму 
са сваіх улюбёнцаў: 

— Пабудзь тут за гаспадара, Пяткевіч, мне трэба 
выйсці. 

Януш непрыкметна выйшаў, паклікаўшы яшчэ двух ча-
лавек з бяседнай залы. Усе разам прыйшлі ў пакой князя. 

— Чакаем загаду! 
— Сядай і пішы, пане Астрамецкі, — сказаў князь, — 

сядай і пішы зараз жа дарчую ад княгіні слуцкай і капыль-
скай мне на перадачу ўсіх правоў і тытулаў, зразумеў? 

— Зразумеў, яснавяльможны пане, — сказаў худы і вы-
сахлы Астрамецкі. — Пісаць зараз? 

— Зараз жа. Парайся пра фармальнасці з чыноўнікамі, 
якія тут ёсць, і да рання як след падрыхтуй акт. 

— Я прасіў бы вас даць мне паперу. 
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— У архіве. Папрасі, каб табе выдалі, — распарадзіўся 
князь. — А ты, вашамосць, — звярнуўся ён да другога, — 
едзь па айца Пракопа. 

— Зараз? 
— У гэтую самую хвіліну. 
Ён аддаў загады, адправіў каго куды, а сам сеў пісаць. 

Але праз некалькі хвілін, відаць, моцна ўсхваляваны, ён 
выскачыў з пакоя, прабег каля замкавай залы і спыніўся 
пад дзвярыма жончынай спальні. 

Януш прыставіў вуха і пачуў голас Тэрэзы, якая чыта-
ла малітву, княгіня павольна паўтарала за ёй слабым, ціхім 
голасам. 

— Памолімся за ворагаў нашых... — чытала Тэрэза. — 
I за тых, хто нас пакрыўдзіў. 

— I за тых, — паўтарала княгіня, — хто здрадзіў нам, 
хто спакусіў. Прабач ім, Божа. Прабач яму! 

Яна змоўкла. 
— Хопіць, Тэрэза, хопіць, я аслабла, не магу гаварыць, 

можа, засну. 
Князь загадаў пакаёўцы паклікаць Тэрэзу. 
— Княгіні пагоршала? — строга запытаў ён. 
— Усё горш і горш, — адказала яна і ўздыхнула. — 

Сёння блага, як ніколі раней, яе напалохала страляніна 
з мажджэраў. Засне і ўсхопліваецца, пачынае ад гарачкі 
спрасонку крычаць. 

— А што, можа так здарыцца, што яна не дажыве да 
раніцы? — холадна спытаў князь. 

— Хай Бог бароніць нас ад такога няшчасця! — за-
крыўшы твар рукамі, усклікнула служанка. — Хіба я ведаю! 

Яна пачала плакаць. Князь паглядзеў на яе, паціснуў 
плячыма і пайшоў; праходзячы па пустых пакоях, ён казаў 
сам сабе: 

— Хаця б не памерла! Без завяшчання, без апошняй 
волі! Навошта было цягнуць і адкладваць да апошняй 
хвіліны, сам не ведаю. Пра гэта трэба было падумаць 
многа раней. 

Ён вярнуўся, стаў каля дзвярэй, слухаў. Але нічога не 
было чутно акрамя трэску паленняў у каміне і павольна-
га ходу гадзінніка. Устрывожаны князь пайшоў да сябе 
ў пакой. Калі настала ранне, ён некалькі разоў пасылаў 
даведацца, ці састаўлена завяшчанне, ці прыехаў айцец 
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Пракоп, ці здаровая княгіня і што яна робіць. Толькі пасля 
гэтага ён крыху задрамаў. 

Калі князь прачнуўся, яго ўжо чакаў у пярэднім пакоі 
пан Астрамецкі з пачкам папер, а айцец Пракоп чытаў 
ранішнія малітвы. 

— Як там княгіня? — занепакоена спытаў Януш. 
— Гэтак жа, як і ўчора. 
— Паклікаць Фрызіюша! 
Фрызіюш аціраўся сярод тых, хто чакаў у пярэднім 

пакоі, і таму вельмі хутка праслізнуў да князя. 
— Ты быў у яе сёння? 
— Быў. Быў! Фрызіюш плача! Мае веды ўжо непа-

трэбныя! Жыццё скончана! Дрэнна! Дрэнна! Не магу 
нічым апраўдацца перад вашай княжацкай мосцю! Рабіў 
усё што мог! 

— Колькі яшчэ яна можа пражыць? — запытаў князь. 
— Ад сілы дзень, — паківаўшы галавой, адказаў ле-

кар, — praeter, propter — прыблізна — да вечара. 
— Ты ўпэўнены? 
— Усё ў руках Божых, Фрызіюш не можа ручацца. 
— Паклікаць Астрамецкага! 
Князь адвярнуўся ад лекара, той выйшаў. 
— Завяшчанне гатова? 
— Гатова. Мы параіліся ad formam — для парадку — 

з панам наваградскім суддзёй і панам дэпутатам Чар-
вяковічам, паказалі ім той акт, які я склаў. Завяшчанне 
ахоплівае generaliter — увогуле — увесь пасаг княгіні, 
княства Слуцкае і Капыльскае, cum attinentiis — акрамя 
таго — розную маёмасць, рухомую і нерухомую etc. etc. 
etc. — і гэтак далей, нічога не выключаючы і не пакідаючы 
каму іншаму. 

— Гэтае завяшчанне можа быць аспрэчана ці скасава-
на? — спытаў князь. — Я ўпэўнены, што Хадкевічы зая-
вяць пратэст і будуць судзіцца са мной. Патрэбна зрабіць 
усё па закону, каб дакумент меў каштоўнасць. 

— Усё зроблена па форме, — адказаў Астрамецкі. — За 
гэта вы, вашамосць, можаце не хвалявацца. 

— Айца Пракопа сюды! 
Адчыніліся дзверы, праз іх выйшаў, паціраючы рукі, 

Астрамецкі, і з нізкім паклонам увайшоў мніх. Ужо нема-
лады, крыху прыгорблены, высокага росту, айцец Пракоп 
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выглядаў як святар-рыцар. Высокі лоб, гордыя вусны, арлі-
ны нос, вялікія жывыя вочы, праўда, усё ў акружэнні мар-
шчын. У духоўным аблачэнні ён выглядаў няўклюдна, нібы-
та яно было не па ягонай паставе, апранута дзеля забавы. 

На нізкі паклон айца Пракопа князь толькі кіўнуў га-
лавой. 

— Княгіня, мая жонка, дрэнна сябе адчувае, — загава-
рыў ён. — Я хачу паведаміць ёй, што вы прыехалі, а вы яе 
праведаеце. Пастарайцеся падрыхтаваць яе да афармлення 
дакумента, які патрэбны на ўсякі выпадак, ён не мае на 
мэце нічога благога і будзе толькі перасцярогай. 

— Я ўсё разумею і зраблю так, як вы загадваеце, — ад-
казаў айцец Пракоп. 

— Калі вам падасца, што княгіня будзе вас аб нечым 
прасіць, дайце знаць мне. 

— Іду па вашым загаду. — Айцец Пракоп адразу ж 
выйшаў з пакоя. 

Малады слуга князя праводзіў святара да аддаленых 
пакояў княгіні. Але ён зайшоў не адразу, а пагаварыў спа-
чатку з Тэрэзай, якая павінна была падрыхтаваць Соф'ю. 

— Айцец Пракоп прыехаў, — ціха паведаміла Тэрэза, 
сядаючы каля ног княгіні. — Ен тут, у замку. 

— Па яго пасылалі? — запытала княгіня. 
— Не. Не ведаю, — адказала Тэрэза. 
— Напэўна ж, пасылалі. Ён недзе тут, недалёка. Ска-

жы яму, хай зойдзе. 
Тэрэза выйшла і прывяла айца Пракопа. 
— Слава Ісусу Хрысту! — абвясціў ён, увайшоўшы. 
— На векі вякоў, — прашаптала княгіня. — Сядайце, 

ойча. Дзякуй вам, што прыехалі сюды, я і сама збіралася 
прасіць, каб па вас паслалі. Я выпраўляюся ў далёкую да-
рогу, і мне патрэбна ваша благаславенне на супакой душы. 

— Благаславенне, споведзь — усё гэта можна, — адказаў 
святар, — але, спадзяюся, не на шляху да вечнасці. Ваша 
княская мосць не павінна думаць пра смерць. Бог можа даць 
здароўе нават у самы неспадзяваны час, абы толькі была 
на тое Ягоная святая воля. Вы, пані, пры сваёй маладосці 
можаце спадзявацца на яшчэ доўгае жыццё ў славу Боскую. 

— Ах! Я не хачу жыць, ойча! — адказала княгіня. — 
Зусім не хачу! Паспрабую дажыць. Смерць мне не страш-
ная. 
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— Ніводнаму добраму хрысціяніну смерць не можа быць 
страшнай, — адказаў айцец Пракоп. — Хто ў жыцці не меў 
згрызот сумлення, той пры смерці не палохаецца вечнасці. 

Айцец Пракоп гаварыў яшчэ доўга, а княгіня маўчала. 
Потым загадала Тэрэзе выйсці і паспавядалася. 

— Ойча! — спакойна сказала яна пасля. — Дайце мне 
апошняе памазанне. 

— Але, можа... 
— Дайце мне яго, — паўтарыла Соф'я. — Я адчуваю 

сваю смерць і так спакойней памру. 
Гэты абрад быў споўнены ў прысутнасці толькі не-

калькіх слуг. Княгіня спакойна і набожна яго прыняла, на 
яе твары не было відаць таго страху, які нараджае часам 
думка пра смерць і абрады, што згадваюць пра яе; яна 
прыняла апошняе памазанне з малітвай, так, нібы праг-
нула і чакала канца жыцця і збавення ад пакут. Яна яшчэ 
доўга са слязамі ад усяго сэрца малілася. 

— А цяпер, калі ўсё ўжо я як святар споўніў, — зага-
варыў айцец Пракоп, — то дзеля спакою вашага сумлення 
мушу напомніць вам, што, падумаўшы загадзя пра сваю 
несмяротную душу, хрысціянін павінен таксама, пакіда-
ючы на зямлі родных, сяброў і ворагаў, распарадзіцца 
сваёй маёмасцю, каб яна потым не стала прычынай сварак, 
спрэчак і крыўд; ён павінен пакінуць усё так, каб памі-
раць са спакоем на сумленні і душы. Я кажу гэта не таму, 
што баюся за ваша жыццё, якое, я спадзяюся, будзе яшчэ 
доўгім і шчаслівым, але такі ўжо заведзены ўсеагульны 
парадак, а таму я як ахоўнік сумлення абавязаны... 

Княгіня слухала, і лёгкая з'едлівая ўсмешка блукала на 
яе вуснах. 

— Рабіце тое, што патрэбна, — адказала яна. — Я не 
забудуся і пра ваш слуцкі храм. Маліцеся за маю душу, за 
душы маіх дзядоў, усіх родных! 

Айцец Пракоп выканаў свой абавязак пры хворай і 
сабраўся пайсці. 

— Будзеце ў князя, майго мужа? — спытала Соф'я. 
— Іду да яго. 
— Папрасіце яго ад мяне, каб ён пабачыўся са мной, 

скажыце, што мне дрэнна, што я адчуваю сябе ўсё горш. 
Жыццё сплывае, хай ён прыйдзе хоць на хвілінку, хай 
прыйдзе. Скажыце яму, што я яго прасіла. 
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— Спяшаюся споўніць вашу волю, — адказаў айцец 
Пракоп і пайшоў да князя Януша. 

Князь чакаў яго, ён быў устрывожаны. 
— Усё споўніў, — сказаў святар. — Пані княгіня ўзорна 

і набожна паспавядалася, прыняла прычасце, сказала, што 
адчувае сябе ўсё горш, хаця я не бачу асаблівага пагар-
шэння з таго часу, як я тут быў апошні раз. Яна перадае 
праз мяне, што просіць вас, каб вы... 

— Што мне трэба зрабіць? 
— Прыйсці да яе, праведаць яе. 
— Я збіраюся ісці да яе! — адказаў Януш. — Астра-

мецкі, дзе паперы? 
— Вось яны, ляжаць перад вамі. 
— Папрасіце за сведкаў двух паноў, лепш суседзяў, 

можна і болей, каб запісаць іх у акт, паставіць пячаці. 
— Раз трэба, то знойдзем. 
Пасля гэтых халодных слоў князь выйшаў са свайго 

пакоя і падаўся да жонкі. Ён падышоў да дзвярэй, спыніў-
ся на хвіліну, нібы збіраючыся з думкамі, потым адчыніў 
дзверы і ўвайшоў. 

На бледным твары Соф'і праступіў румянец, яна села 
на ложку і ласкава прывіталася з ім, як быццам бы нічым 
не магла папракнуць яго. Князь Януш збянтэжыўся і ска-
заў ёй толькі некалькі слоў у прывітанне. Па ягоным тва-
ры было відаць, што ён усхваляваны, не можа гаварыць, 
не ведае, што сказаць; відаць, яго ўразіў выгляд хворай. 
Здавалася, што яго грызе сумленне. 

Пасля доўгага маўчання Соф'я загаварыла: 
— Дзякуй табе, што праведаў хворую. Мне хацелася 

ўбачыць цябе. Мне дужа блага, я адчуваю, што смерць мая 
ўжо блізка, і хачу развітацца. 

Яна працягнула да яго высахлыя рукі, Януш моўчкі 
пацалаваў іх. 

— Я хацела бы, пакуль ёсць час, — казала далей яна, — 
распарадзіцца маёй маёмасцю, якую я аддаю табе, адпіс-
ваю ўсю, якая ёсць. Маліся толькі за душу Соф'і! 

Князь пачырванеў і паварушыўся на крэсле; можа, яму 
ўспомніліся маладыя гады і маладое каханне, прыгадаліся 
хвіліны дзяцінства, праведзеныя з Соф'яй, якую яму да-
вядзецца навекі страціць. 
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— Дай мне тое завяшчанне, якое было падрыхтавана, 
я падпішу яго, пакуль ёсць сілы. 

Януш ускочыў з крэсла. 
— Айцец Пракоп гаварыў табе пра завяшчанне? — 

усклікнуў ён. — Ты пра яго ведаеш? 
— Ведаю, але не ад айца Пракопа, — адказала яна. — 

Чула, што павінен быць падрыхтаваны такі акт. Дай мне 
яго. Ён жа ў цябе з сабой. 

Здзіўлены князь дастаў паперы, Тэрэза па загаду пані 
падала пяро, і Соф'я падпісала іх. Потым упала на падуш-
ку і ўздыхнула. 

— Выйдзі, Тэрэза, — сказала яна, — пакінь нас адных. 
— Князь, — загаварыла Соф'я, калі яны засталіся сам-

насам, — напэўна, гэта апошнія хвіліны разам, апошнія 
мае з табой хвіліны! Я сёння памру! Ноччу да мяне пры-
ходзілі духі таты і мамы ў белым адзенні, яны гаварылі са 
мной, клікалі да сябе. 

— Гэта сон, — сказаў князь. 
— Гэта быў знак з неба! — прамовіла Соф'я. — Не 

думай, што я палохаюся смерці. 
Яна зноў падала яму руку. 
— Вось нават і зараз, — працягвала яна, — нават зараз 

ты не можаш пасядзець каля мяне, не пагаворыш са мной, 
як раней... Заўсёды халодны Януш... Твая душа ўвесь час 
у іншым месцы... 

Гэты папрок, першы ў іх жыцці, расхваляваў Януша, 
ён задрыжаў; гэтак жа як хвіліну таму выгляд Соф'і ўразіў 
яго, так цяпер гэтыя некалькі слоў, сказаных так ласкава, 
гэты дотык дайшлі да глыбіні яго душы. Ганарлівасць, 
прагнасць на хвіліну пакінулі ягонае сэрца, ён забыўся, 
чаго прыйшоў, ён бачыў перад сабой Соф'ю свайго дзя-
цінства, Соф'ю, якую любіў братнім сэрцам, перш чым 
там пасяліліся пачуцці і выцеснілі былое прыцягненне, 
загадалі забыць каханне нарачонага і дружбу брата. 

Ён укленчыў перад ёй, узяў яе руку ў сваю і заплакаў. 
Соф'я ўбачыла гэта, заззяла радасцю, расцвіла, яна не 

верыла сваім вачам. 
— О, як жа я несправядліва наракала на лёс! — усклік-

нула яна. — Які добры Бог, ён падарыў мне перад смерцю 
такія хвіліны, які добры ты, што ўспомніў пра Соф'ю, ты 
яшчэ не зусім забыўся пра мяне! Дзякуй табе, Божа! Дзякуй! 

321 



Мне будзе соладка паміраць, Януш, ты яшчэ памятаеш 
пра Соф'ю, ты, можа, не забудзеш пра яе ў сваіх малітвах! 

— Ніколі! — усклікнуў Януш. 
— Ніколі! — паўтарыла княгіня. — Так ты гаварыў і 

раней, калі прысягаў каля алтара, а ўсё ж... Як усё пера-
мянілася! Пры смерці, у часіну канання я не хачу дакараць 
цябе, але куды падзеліся мае надзеі, куды падзелася маё 
шчасце? Ці быў ты для мяне такім, як абяцаў? Ты ўзяў 
Соф'ю і пакінуў яе цярпець на адзіноце, не сказаў нівод-
нага добрага слова, не ўсміхнуўся. Ты забыўся пра яе, ты 
быў прычынай таго, што я верыла, нібыта Бог не даў нам 
свайго благаславення! А! Хай Бог табе даруе ўсё, як я ўсё 
даравала і на ўсё забылася ў гэтыя хвіліны. 

— Соф'я, ты мяне вінаваціш... — загаварыў яшчэ 
больш усхваляваны князь. 

— Не, не! Я пра ўсё забылася, не вінавачу цябе, пра-
бачаю табе маё цярпенне і дзевяць самотных гадоў! Ты ж 
мусіў служыць дзяржаве і забывацца пра жонку, але ж, мой 
Яне, ты яшчэ малады, калі Бог дасць табе другую Соф'ю, 
якую ты, напэўна, хутка знойдзеш, ты ж яе таксама не па-
кахаеш, ты ж зноў не будзеш уважлівы да яе. Ты возьмеш 
яе як маці для маленькіх Радзівілаў, а не як жонку! Ты не 
можаш мець жонкі! Жонка — гэта другая палова душы 
мужа, гэта яго цень; ёй патрэбна ўвага, ёй трэба сонца для 
таго, каб яна жыла! Яе сонца — муж і гаспадар, якога яна 
выбрала, якому прысягнула, дзеля якога пакінула родзі-
чаў і адраклася ад іх, ад дому, забылася пра свой род. Ты 
не можаш мець жонку, вазьмі толькі маці Радзівілам, не 
абяцай ёй увагі, бо не вытрываеш і заб'еш яе, як мяне... 

Сказаўшы гэта, яна закрыла твар рукамі і заплакала. 
Князь таксама плакаў і маўчаў. Ён адчуваў сваю віну і не 
пасмеў апраўдвацца. 

— Я пра ўсё забылася, усё даравала, і адна хвіліна, 
адна твая слязіна заплаціла за дзевяць гадоў маіх слёз! Я 
цябе не вінавачу. Ты быў сапраўдным Радзівілам, а не му-
жам, табе была патрэбна спажыва для душы, для славы, 
багацця, поспеху, ты гэтым жывеш. Вазьмі за жонку такую, 
якой хапіла б для жыцця славы, хвалы, раскошы, для якой 
шчасцем былі бы ўжо сам тытул і саноўнасць. I ты будзеш 
шчаслівы. Гэта мая апошняя парада табе, Януш, і развітан-
не з табой. Забудзься на мой дакор, прабач, як я прабачыла 
табе, прашу цябе, прабач усё грэшніцы, якая ідзе ў леп-
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шы свет... Загадай маліцца за маю душу, за душы бацькі, 
маці і дзядоў! А калі можаш, то і сам памаліся за мяне... 

— Ты не памрэш, Соф'я! — усклікнуў князь у роспачы. 
— О, памру, памру! Я адчуваю набліжэнне смерці і не 

баюся яе. Цені таты і мамы клічуць мяне да сябе, час і мне 
ісці да іх, жыві здаровы, даруй мне ўсё. 

Яна змоўкла, знясіленая доўгай размовай, слёзы стаялі 
ў яе вачах, цяжкі паспешлівы ўздых прыўзняў яе высах-
лыя грудзі, у якіх чуўся перадсмяротны хрып. 

Князь зірнуў на яе, ён быў бледны, заплаканы. Хацеў 
устаць, але яна яго затрымала: 

— Пабудзь са мной, пакуль я не памру! Падаруй мне 
яшчэ колькі хвілін. Маліцеся, бо жыццё пакідае мяне... 

Тэрэза ўкленчыла каля ложка і, плачучы, гучна чытала 
малітвы над Соф'яй. Княгіня ляжала бледная, з заплюшча-
нымі вачыма і не адпускала руку мужа, які стаяў каля яе 
маркотны, змрочны, маўклівы. 

Паздзел 8 

СЛУЦКІЯ КНЯЗІ 

Надвячоркам ва ўсіх цэрквах і касцёлах горада і наваколь-
ных вёсак білі званы; іх водгалас разлягаўся ў паветры разам 
з шумам асенняга ветру. Княгіня Соф'я Алелькавіч памерла. 
У замкавай капліцы стаяла яе труна, навокал гарэлі свечкі, 
перад труной стаяла харугва з літоўскай Пагоняй і арлом 
Радзівілаў, спявалі святары, гудзелі званы. Муж два дні пла-
каў у сваім пакоі, справіў пышныя хаўтуры. А неўзабаве ён 
ажаніўся з Соф'яй Альжбетай, князёўнай брандэнбургскай. 

* * * 

У гэты самы год узімку двое падарожных раніцой 
зайшлі ў праваслаўную царкву ў Слуцку*. Адзін з іх 
быў стары, згорблены часам, другі — яшчэ бадзёры і 
малады. Апрануты яны былі сціпла і чыста, з пачуццём 
меры. Стары быў укрыты лісіным футрам, малады апра-
нуты ў сівую баранову бекешу. Яны сталі на калені перад 
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алтаром і доўга маліліся, потым стары акінуў паглядам 
сцены царквы, убачыў надмагільную пліту, на якой былі ня-
даўна выразаны пазалочаныя літары, павольна прачытаў іх. 

Надмагільны надпіс быў такі: 

D. О. М. S. 
Magnorum Litvanlac Dynaslarum 

Propagini. 
Ex Illustrisslma Slucij ac Kopyli 

Ducum familia, Eheu ultimae 
Zophiae Olelkoviciae 

Patre, Avo, Proavo, Georgio 
Abavo, Simone, Atavo Michaёle 

In Slucko et Kopyle Ducibus 
Tritavo Olelkone. 

Jagellonis Poloniae Regis Fratre 

Olgerdi Magni Lithvaniae Ducis Nepote 
Gedimini Pronepote 

Vitonij Abnepote, 
Matre vero 

Barbara ex Illustri Priscarum Familia 
Prognatae. 

JANUSSIUS RADZIWIL. 
Birzarum ac Dubincarum 
In Slucko et Kopyle Dux 

Supremus Pocillator ctc. Etc. 
Moestissimus Conjunx Conjugi dcsideratisslime 

Faeminae et genere et forma, nec non 
Virtute aevo suo clarissimae 

Non absque lachrymis posuit. 
Vixit Annos XXV. 

Богу Найсвяцейшаму Найвышняму Глыбокашаноўнаму. 

Спадчынніцы 
Вялікіх князёў Літвы 

Са слаўнага роду 
Слуцкіх і капыльскіх князёў, 
На жаль, апошняй у ім — 

Соф'і Алелькавіч, 
Што паходзіць 
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Ад бацькі, дзеда і прадзеда Юрыяў, 
Прапрадзеда Сямёна, 

Прапрапрадзеда Міхаіла, 
Ад прашчура Алелькі 

Са славутага княжацкага роду, 
Па брату родзічцы польскага караля Ягайлы, 

Па праўнуку родзічцы Альгерда, 
Вялікага князя літоўскага, 

Па прапраўнуку — Гедыміна і 
Па прапрапраўнуку — Віценя, 

Па маці народжанай ад Барбары 
Са слаўнага роду Прыскаў. 

Януш Радзівіл, 
Князь Біржаў і Дубровы, 

Слуцкі і капыльскі, 
Вялікі падчашы і г.д., і г.д., 

Самотны муж 
Любімай жонцы, 

Жанчыне, праслаўленай і родам, і красой, і асабліва 
Дабрачыннасцю ў сваім жыцці, 

Надмагільны помнік 
Паставіў, плачучы. 
Пражыла 25 гадоў. 

Стары прачытаў надпіс і павярнуўся да другой надма-
гільнай пліты, якая ляжала побач, там надпіс быў зроблены 
па-руску. Яна пакрывала прах князя Юрыя, бацькі Соф'і. 
Стары прачытаў надпіс, апусціўся на калені і доўга маліўся. 

Тут якраз скончылася літургія, адзін са святароў выйшаў 
і ўбачыў старога, які плакаў над магільнай плітой. Ён пады-
шоў, спыніўся; з пачцівасцю адносячыся да малітвы і слёз, 
чакаў, не распытваў старога, пакуль той не ўстаў з дапамогай 
свайго маладога таварыша. Тады мніх прывітаўся і спытаў: 

— Вы ведалі таго, хто ляжыць пад гэтым каменем? 
— Гэта быў мой гаспадар, хай пухам яму зямля бу-

дзе, — пачціва адказаў стары. — Юрый Алелькавіч, князь 
слуцкі! Сканаў на маіх руках, з ягонай ласкі маю хлеб для 
сябе і дзяцей, таму я са слязамі маліўся за яго. 

— Ці не зайшлі б вы ў манастыр? — прапанаваў 
святар. — Вы стаміліся ў дарозе, дык не адмаўляйцеся ад 
гасціннасці манахаў. 
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— Дзякую, — адказаў стары, — але тут мне так яскрава 
ўспамінаюцца даўнія часы, маладосць, пражытая з панам кня-
зем, што цяпер, калі гэты род згас, праз многа гадоў, я не магу 
без слёз глядзець на руіны, і каб пажыў тут даўжэй, то, напэў-
на, і сам лёг бы тут, каля свайго старога пана. Пакуль чалавек 
не бачыць, пакуль толькі ўспамінае, то яшчэ можа цярпець; 
але вось магіла бацькі і побач магіла ягонай беднай дачкі, якая 
памерла такой маладой, — гэта не пад сілу вынесці! Трэба ж 
было такому стацца, што я прыходжу да іх магіл, я, старац! 

Змораны стары сеў на цвінтары на камень, мніх — 
каля яго, а малады хлопец стаяў за імі ззаду. 

— Так, няма ўжо князёў слуцкіх, — працягваў ста-
ры, — няма іх; апошнюю княгіню пахавалі бяздзетнай. 
Можа, гэта і добра, бо многія вялікія людзі змізарнелі, і 
было б лепей, каб іх род назусім згас. А вы ведаеце, ойча, 
які гэта быў род і якая кроў? 

— Чуў, — адказаў мніх, — але не дужа многа, пра гэта 
казалі ў развітальных словах над труной. 

— Нават на магільнай пліце напісана, — перапыніў 
стары, — але генеалогію там крыху сказілі, шаноўны ойча. 
Нехта не дужа дасведчаны пісаў. Я-то ведаю іх гісторыю, 
бо і наслухаўся, і начытаўся па хроніках. 

— Надпіс на пліце рабіў айцец Пракоп. 
— Як напісаў, так ужо і будзе, хай Бог яму даруе. 
— Як яму сказалі. 
— Хто ён, ваш айцец Пракоп? 
— Гэта я, шаноўны пане. 
— Вы? 
— Так. I таму зараз я быў бы рады, каб вы расказалі 

мне тое, што ведаеце пра князёў слуцкіх, каб я, складаючы 
памінанне за ўпакой, мог паправіць. 

— Буду ад усёй душы рады расказаць, што ведаю*, — пра-
мовіў стары. — Але мая галава стала ўжо дзіравая, з яе па-
вылятала многа важнага, збольшага нешта яшчэ трымаецца, 
таму вы, можа, дзе-небудзь падлатаеце, ведаючы па кніжках... 

— Расказвайце, заўсёды нешта ды ўспомніцца. 
— Вы, няйначай, ведаеце ўжо, — нагадаў стары, — што 

Алелькавічы паходзяць ад Уладзіміра Альгердавіча, кіеў-
скага князя, якога вялікі князь літоўскі Вітаўт выжыў з 
ягоных уладанняў, адабраў у яго Жытомір, Оўруч і іншыя 
гарады, але потым па волі ягонага брата Ягайлы ўзамен 
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Кіева Алелькавічу былі дадзены трыццаць міль земляў у 
Літве з горадам Капыль. Тут ён заснаваў горад Слуцк, вось 
гэты, дзе мы цяпер знаходзімся. 

У таго Уладзіміра быў сын Аляксандр, па-руску яго звалі 
Алька, ад яго і пайшлі Алелькавічы, а па Слуцку іх пачалі 
называць князямі слуцкімі. Алелька праславіўся ў паходах 
супраць Масквы, у якіх ён узначальваў кіяўлян. Пасля смерці 
Вітаўта ліцвіны нават хацелі прасіць Ягайлу паставіць яго 
кіраваць Вялікім Княствам Літоўскім, але калі гэта месца 
заняў Жыгімонт, то па падазрэнні ў нейкай змове нават 
адабраў у яго Слуцк і Капыль, яго самога зняволіў у Кернове, 
а жонку з дзецьмі ва Уцяне і доўга трымаў, аж пакуль не вы-
зваліла іх раптоўная смерць Жыгімонта. Пасля гэтага нека-
торыя паны зноў хацелі ўзвесці на Вялікае княства Алельку, 
але лёс так распарадзіўся, што ён не стаў на чале яго; праўда, 
яму было вернута Кіеўскае княства, якое было ў яго яшчэ 
гадоў дванаццаць. У яго была жонка — маскоўская князёў-
на, унучка Вітаўта, ад яе — два сыны: кіеўскі князь Сямён 
і Міхаіл Слуцкі. Яны заспрачаліся аб падзеле бацькоўскай 
спадчыны, і кароль Казімір падзяліў яе між імі так, што Ся-
мёну дасталася Кіеўскае княства, а Міхаілу — Капыльскае. 

Я не буду расказваць далей пра ўвесь іх род, бо ён з 
той пары дзяліўся на дзве галіны, але пра самыя значныя 
імёны ўспомню. 

Сямён Алелькавіч яшчэ ў васемнаццаць гадоў, ледзь 
увайшоўшы ва ўзрост, са сваім спешна сабраным атрадам 
пабіў дванаццаць тысяч татараў пад Гроднам і тым самым 
здабыў сабе такую славу, што яго, гэтак жа, як калісьці баць-
ку, хацелі паставіць на чале Вялікага Княства Літоўскага, 
многія падгрымлівалі яго ў гэтым. Асабліва стараўся ягоны 
свёкар — Ян Гаштольд, але кароль Казімір баяўся падзелу 
краіны і не дазволіў, хаця ліцвіны на адным з сеймаў ка-
залі яму пра гэта. Перад смерцю Сямён, паводле падання, 
паслаў каралю свайго белага каня і лук, з якімі неаднойчы 
выступаў супраць татараў, і аддаў яму ў апеку сына Васіля 
і дачку Аляксандру, пазней яна стала жонкай князя Астрож-
скага. Тады якраз і Кіеўскае княства, што пераўтварылася 
ў правінцыю, было забрана ў іх, засталіся толькі Слуцк і 
Капыль. Нямала было славутых багатыроў сярод Алель-
кавічаў, і кожны з іх, калі была патрэба, выходзіў на бітву 
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са сваімі атрадамі. Узяць хаця б трох Юрыяў ці Сямёнаў. 
Адзін ваяваў пад Лебядзёвам пры апошнім з Ягайлаў, вёў на 
бітву дзве тысячы дзвесце сваіх вояў, другія ішлі на шведаў, 
калі было трэба, і ніводзін не шкадаваў ні крыві, ні жыцця. 

Ад князя Міхаіла капыльскага пайшоў цэлы шэраг 
багатыроў. Ягонага сына Сямёна таксама клікалі на Вялі-
кае княства, але тады выбралі Аляксандра. Сямён ушчэнт 
разбіў татараў пад Ушай, але яны атрымалі падмогу і 
асадзілі яго ў Слуцку, там ён ужо не змог перамагчы. 
Памёр, але ягоная душа засталася жыць у жонцы і сыне. 
Анастасія праславілася дзякуючы свайму шлюбу, вельмі 
шчасліваму, — гэта рэдкасць для жанчыны. Сын Юрый 
яшчэ шаснаццацігадовым падлеткам мераўся сілай з Глін-
скім, потым, як і ягоныя продкі, хадзіў на татараў, якіх 
аднойчы разбіў аж восем тысяч, а потым яшчэ чатырыста 
пабіў, калі тыя вярталіся са здабычай з Літвы, скрышыў 
іх, а трох вайскаводаў узяў у палон. Немалую долю славы 
прыдала яму памятная перамога пад Оршай; потым у бітве 
з татарамі пад Лапушнам, пад Гальшаніцай, у Чаркасах — 
усюды ён перамагаў. 

I што ж засталося пасля гэтых славутых людзей? — 
працягваў стары, ківаючы галавой. — Некалькі спісаных 
золатам камянёў, жменька попелу і касцей ды крыху люд-
ской памяці... 

— А хіба гэтага мала? — спытаў айцец Пракоп. — 
Хіба мала адной памяці, калі яна падаўжае жыццё таму, 
каго не стала? Чаго вы хочаце большага ад нашага свету, і 
што болыпае ён можа даць? 

— Вечны ім спачын і найвялікшая вячыстая святасць 
у тым лепшым свеце! — сказаў стары і ўстаў з каменя. 

— Амін! — ціха дадаў мніх. 

Канец трэцяга і апошняга тома 



КАМЕНТАРЫ 

КАРОЛЬ У КЯСВІЖЫ. 1784 

На беларускай мове аповесць друкуецца ўпершыню. На польскай упер-
шыню друкавалася ў 1887 г. 

* Ваявода-князь Радзівіл Пане Каханку — галоўны герой ановесці. 
Караль II Станіслаў Радзівіл (Пане Каханку) (1734—1790) — быў у 1762— 
1764 і ў 1768—1790 гг. віленскім ваяводам. Сын гетмана Міхала Радзівіла 
Рыбанькі і Францішкі Урсулы, апошняй з князёў Вішнявецкіх. 

Пане Каханку — мянушка, дадзеная князю, яна звязана з ягонай звыч-
кай часта ўжываць у гаворцы 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 сталася, што ў іх 
генеалогіі было некалькі Мікалаяў Радзівілаў, таму кожны атрымаў нейкую 
мянушку: Чорны, Руды, Сіротка, Пярун... Потым мянушку атрымалі ўжо не 
Мікалай, а Міхал, празваны Рыбанька, і Караль Станіслаў. 

* Кальтэшаль — (ням. — халодная страва) — ахалоджваючы напітак. 
* "... караля... не шкодзіла б запрасіць... " — Радзівіл вядзе гаворку пра 

паездку на сейм у Гомель у 1784 г. апошняга польскага караля Станіслава 
Аўгуста Панятоўскага (1764—1798). Панятоўскі нарадзіўся ў маентку Вол-
чын пад Брэстам, паходзіў з літоўскай шляхты, з 1755 г. меў званне столь-
ніка Вялікага Княства Літоўскага. У 1764 г. абраны каралём пры падтрымцы 
расійскай імператрыцы Кацярыны II. Радзівілы былі супраць абрання Паня-
тоўскага каралем, стаялі ў апазіцыі да яго. 

У праграму паездкі караля ўваходзіў агляд канала на Піншчыне (Вялікі 
Пінскі канал, канал Агінскага), які злучыў рэкі Ясельду і Шчару. Канал 
будаваўся з 1765 г. на сродкі магната Міхала Казіміра Агінскага. Па шляху 
кароль спыняўся на начлег у маёнтках мясцовай шляхты. 

* Асіндзей — ветлівы зварот у старапольскай мове. 
* Аканомчык — у вуснах Радзівіла — абразлівая мянушка Станіслава 

Аўгуста Панятоўскага. Панятоўскі паходзіў з роду на той час небагатай 
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шляхты і стараўся схаваць гэта; хадзіла нават легенда пра італьянскае па-
ходжанне Панятоўскіх ад роду Тарэлі. Радзівіл гэтай мянушкай намякае на 
тое, што нехта з Панятоўскіх быў аканомам. 

* Фінфа (пол. ) — злы жарт. 
* Эстка — сярод прыдворных мастакоў у Нясвіжы былі бацькі і сын 

Гескія. Бацька — Ксаверы Дамінік. Сын — Юзаф Ксавэры, які напісаў шэ-
раг партрэтаў для Нясвіжскага замка, а таксама партрэт Станіслава Аўгуста 
Панятоўскага. Ён, відаць, і з'яўляецца правобразам прыдворнага мастака, 
выведзенага пад прозвішчам Эсткі. 

* Сінекура — у пераносным сэнсе — пасада, якая ні да чаго не абавяз-
вае, алс прыносіць добры прыбытак. 

* Князь Альберціні — заснавальнік бібліятэкі і калекцыі карцін у 
Вене. 

* Бачыярэлі — Марчэла Бачыярэлі (1731—1818) — прыдворны мастак 
і саветнік караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага, аўтар шматлікіх парт-
рэтаў, роспісаў у Варшаўскім замку, Лазенках і ў іншых месцах. Распісваў 
капліцу ў Шчорсах для Іахіма Храптовіча. 

* Смуглевіч — Францішак Смуглевіч (1745—1807) — вядомы тага-
часны мастак, графік, педагог. Прафесар малюнка і жывапісу ў Віленскім 
універсітэце. Выконваў заказы па размалёўцы цэркваў і касцёлаў у храмах 
Беларусі, Літвы і Польшчы. Ствараў алегарычныя і міфалагічныя кампазіцыі. 

* Алегорыя — у сярэднявечным жывапісе выява адцягнутай ідэі ў 
выглядзе канкрэтнага вобраза. Далей у творы будуць згадвацца алегорыі 
Зайздрасці, Чысціні і Мудрасці. 

* Геніі — алегарычныя фігуры міфалогіі: духі — апекуны чалавека, а 
таксама ўвасабленне дабра, зла і г. д. 

* Трубы — сімвал славы. Уваходзілі ў герб Радзівілаў. 
* Эстка Фапрэста — мянушка, складзеная з двух музычных тэрмі-

наў — фа (нота) і прэста (хутка). 
* "... падобным да той, якая ўсклала... карону" — намёк на рускую ца-

рыцу Кацярыну II, дзякуючы якой Панятоўскі быў абраны каралём. 
* Ардынацыя (лац.) — упарадкаванне — непадзельная і неадчужальная 

ўласнасць пэўнага магнацкага роду. Тут — уладанні Радзівілаў. 
* Знак Шаляў — адзін са знакаў задыяку, дзеянне яго доўжыцца ад 

24 верасня да 23 кастрычніка. Станіслаў Аўгуст Панятоўскі прыязджаў у 
Нясвіж у верасні. 

* Узяцце Гібралтара... — У 1704 г. англічане гвалтоўна штурмам заха-
пілі гішпанскую крэпасць Гібралтар. Гэтая падзея ў свой час мела шырокі 
розгалас. 

* Барк — марскі парусны карабель. 
* Судны дзень — Паводле Бібліі — дзень Сграшнага суда. Тут — як 

сінонім мітусні, тлуму, неразбярыхі. 
* Цівунуўна — мянушка, звязаная з назвай службовай асобы ў Расіі ў 

X—XVII стст. Цівунамі называлі наглядчыкаў за працай сялян у памешчыка 
ў часы прыгону. 

* Шамбелян — камергер. 
* Віваты — польскі звычай страляць з гармат у час абвяшчэння тостаў 

на балі. Дзеля гэтага ў магнацкіх дварах трымалі спецыяльныя гарматы. 
* Картана — старадаўняя крэпасная гармата. 
* ...спадчыннік Харобрых і Крывавустых. Інакш кажучы — спадчыннік 

каралёў. Баляслаў Харобры — польскі кароль у 992—1025 гг. Баляслаў III 
Крывавусты — польскі кароль у 1102—1138 гг. 

* Буздыган — булава. 
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* Навіцыят (царк.) — паслушэнства. У пераносным сэнсе — выпра-
бавальны тэрмін. 

* Кусташ — захавальнік музея, бібліятэкі і інш. 
* Кардэгардыя — памяшканне для варты і ўтрымання арыштаваных. 
* Сагайдак — калчан для стрэл. 
* Канчар — меч, старажытнаруская і ўсходняя зброя конніка. 
* Мацей Радзівіл (1749—1800) — брат Радзівіла (Пане Каханку), аўтар 

лібрэта аперэт, якія ставіліся ў Нясвіжы на сцэне прыдворнага тэатра. У 
час прыезду Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў тэатры ставіліся аперэта 
"Агатка", лібрэта якой напісаў Мацей Радзівіл, а таксама балет "Арфей у 
пекле", лібрэта якога было напісана запрошаным з Італіі балетмайстрам 
Ф. Касэлі, і балет "Пігмаліён", харэаграфія якога належала прыдворным 
балетмайстрам італьянцу Гаэтану Пецінеці і былому прыгоннаму Антону 
Лойка. Мацей Радзівіл стварыў у 1786 г. оперу "Войт Альбянскага паселі-
шча", сам быў аўтарам слоў і музыкі і нават некалькі разоў сыграў галоў-
ную ролю ў спектаклі. 

* Ксёндз Альбертандзі — біскуп, вучоны, каралеўскі бібліятэкар у 
часы Станіслава Аўгуста. Аўтар кніг па гісторыі Польшчы і Вялікага 
Княства Літоўскага, сярод якіх "Гісторыя каралёў", "Дваццаць шэсць гадоў 
уладарання Уладзіслава Ягайлы". 

* Гарадзельская унія — Саюз Вялікага Княства Літоўскага з Польшчай, 
заключаны ў 1413 г. 

* Норблін — французскі мастак Іаан Норблін, запрошаны ў Варшаву 
вучыць мясцовых мастакоў жывапісу. 

* Бушэ і Вато — французскія мастакі, якія малявалі карціны на сюжэ-
ты так званых пастараляў. 

* Лазенкі, — паркава-палацавы комплекс у Варшаве. 
* Капуцын — каталіцкі святар, які належаў да манаскага ордэна фран-

цысканцаў — капуцынаў. 
* Староства — частка памежных зямель з умацаваным замкам у цэнт-

ры, якая давалася польскім каралём у пажыццёвае ўладанне радавітаму 
шляхціцу. 

АПОШНЯЯ СА СЛУЦКІХ КНЯЗЁЎ 

На беларускай мове аповесць друкуецца ўпершыню. На польскай упер-
шыню была надрукавана ў 1848 г. 

ТОМ 1 
* "Адаму Завадскаму" — аўтар прысвяціў гэтую кнігу віленскаму кні-

гавыдаўцу Адаму Завадскаму. 
* Жыгімонт III Ваза — польскі кароль у 1587—1632 гг. 
* Жыгімонт II Аўгуст — польскі кароль у 1548—1572 гг. 
* Стэфан Баторый — польскі кароль у 1575—1586 гг. 
* "... прывічей Жыгімонта III" — выдадзены ў 1588 г. прывілей, які за-

цвярджаў Статут Вялікага Княства Літоўскага. 
* Езуіты — члены каталіцкага манаскага ордэна, створанага ў 1534 г. 

іспанскім дваранінам Ігнаціем Лаёлам для барацьбы з Рэфармацыяй і 
ўмацавання каталіцызму. У Польшчы ў 1555 г., у Вялікім Княстве Літоў-
скім — з 1569 г., задачай ордэна было акаталічванне праваслаўнага насель-
ніцтва. Для дасягнення сваіх мэт езуіты прымянялі самыя розныя, у тым 
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ліку і гвалтоўныя, сродкі. Езуіты карысталіся падтрымкай польскіх каралёў, 
у тым ліку і Жыгімонта III. 

* Рэфарматары — тут: аб'яднанне некаталіцкіх рэлігійных канфесій з 
мэтай барацьбы супраць экспансіі каталіцкай веры. 

* Унія — тут: Брэсцкая царкоўная унія, мэтай якой было паступовае 
аб'яднанне каталіцкага і праваслаўнага веравызнанняў. Унія была абве-
шчана на саборы ў Брэсце ў 1596 г. Паводле яе ўмоў, праваслаўная царква 
падпарадкоўвалася Ватыкану і прымала каталіцкія дагматы, але захоўвала 
праваслаўную абраднасць. Пад выглядам уніі Ватыкан імкнуўся пашырыць 
сваю экспансію на праваслаўны Усход, а польскія феадалы з яе дапамо-
гай хацелі замацаваць сваё панаванне на беларускіх і ўкраінскіх землях. 
Крашэўскі ў аповесці праўдзіва паказвае абставіны, звязаныя з прыняц-
цем уніі. 

* Евангелісты альбо евангельскія хрысціяне — паслядоўнікі адной з 
плыняў пратэстантызму. 

* Арыяне — паслядоўнікі плыні ў хрысціянстве, якая ўзнікла ў пачатку 
IV ст. ва Усходняй Рымскай імперыі. 

* Трыбунал — вышэйшая судовая ўстанова ў Польшчы і Вялікім Княс-
тве Літоўскім. Пасяджэнні Трыбунала праводзіліся ў Вільні. 

* Рускі, русіны — тут: частка мясцовае н а с е л ь н і ц т в а . 
* Магдэбургская юрысдыка — адна з форм гарадскога самакіравання ў 

Вялікім Княстве Літоўскім, калі жыхары пэўных раёнаў горада падпарад-
коўваліся не магістрату, а буйным феадалам. 

* Cmamym — Статут Вялікага Княства Літоўскага. 
* Крыштаф Радзівіл — Крыштаф Мікалай Радзівіл Пярун (1547— 

1603) — у той час быў віленскім ваяводам, вялікім гетманам літоўскім. 
Прадстаўнік аднаго са старадаўніх беларускіх дваранскіх родаў, паводле 
легенды паходзіў ад святара Лаздзейкі. Ён растлумачыў Гедыміну ягоны 
сон пра жалезнага ваўка тым, што на месцы палявання трэба заснаваць 
горад (названы Вільняй). Нашчадкам Лаздзейкі, паводле легенды, было 
дадзена прозвішча Радзівіл, што расшыфроўвалася як "радзіў Вільню". 
У тыя часы, калі распачалася спрэчка з Хадкевічамі, Крыштаф Радзівіл 
быў кальвіністам, а не праваслаўным, як апісвае Крашэўскі. Аднак ён быў 
актыўным дзеячам Рэфармацыі, якую падтрымлівалі і праваслаўныя. Каль-
вінізм — адзін з накірункаў пратэстантызму, заснаваны Ж. Кальвіным у 
эпоху Рэфармацыі. 

* Геранім Хадкевіч — жмудскі стараста, апякун Соф'і. У барацьбе 
супраць Радзівілаў удзельнічаў разам з братам Янам Каралем Хадкевічам, 
адным з выдатнейшых беларускіх палкаводцаў. У той час ён быў жамойц-
кім старастам, што раўнялася пасадзе ваяводы. 

* Нумы — хаціны мясцовых жыхароў. 
* Стаўрапігіяльная царква — праваслаўны манастыр, які падначаль-

ваецца не епархіяльнаму архірэю, а непасрэдна патрыярху або Святому 
Сіноду і карыстаецца асаблівымі прывілеямі. 

* Чарняцы — тое самае, што і манахі. 
* Інфляндскі паход — Інфляндыя (Лівонія) — Паўночная Эстонія. За яе 

вялася вайна са шведамі. 
* "...з кардыналіі" — так у тыя часы жыхары Вільні называлі палац Радзі-

вілаў, таму што там была хатняя малельня. Палац Хадкевічаў называўся 
кашталяніяй. 

* Двухгарнцовы — гарнец — мера аб'ёму, роўная прыблізна 3,2 літра. 
Такім чынам, у збан Брожака можна было наліць больш за 6 літраў. 

* Чакан — тут: самаробная зброя разбойнікаў — булава з шыпамі. 
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* "Юрый... з роду Алелькавічаў..." — Тут аўтар гістарычна дакладна 
ўзнаўляе ўсю гісторыю, звязаную з апекай над Соф'яй Алелькавіч, з прычы-
намі канфлікту. 

* Белы тыдзень — першы тыдзень пасля Вялікадня ў каталікоў. 
* Дзень Божага Цела — каталіцкае рэлігійнае свята, адзначаецца 

22 чэрвеня. 
* Элекцыйны сейм — сейм, на якім выбіралі караля. 
* "...славуты Леў Сапега" — Леў Сапега (1557—1633) — вялікі канц-

лер літоўскі, вядомы дзяржаўны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, прад-
стаўнік старадаўняга беларускага дваранскага роду. Адзін з арганізатараў 
Літоўскага трыбуналу, пад яго кіраўніцтвам скончана складанне Статута 
Вялікага Княства Літоўскага. 

* Аргус — у грэчаскай міфалогіі велікан, які ахоўваў каханку Зеўса Іо. 
У пераносным сэнсе — пільны ахоўнік. 

* Сіротка — князь Мікалай Хрыстафор Радзівіл Сіротка (1549— 
1616) — віленскі ваявода, кальвініст, у 1567 г. перайшоў у каталіцтва. 

* "...хроніка Бельскага..." — Іахім Бельскі (каля 1540—1599) — вядо-
мы польскі храніст і пісьменнік, прадоўжыў "Хроніку Польшчы". 

* "... хроніка Мацея Стрыйкоўскага..." — Мацей Стрыйкоўскі (1547?— 
1586?) — гісторык і паэт. Яго галоўны твор — "Хроніка польская, літоў-
ская, жамойцкая і ўсяя Русі". 

* "...пропаведзі Скаргі..." — Ксёндз Скарга (1536—1612), вядомы рэ-
лігійны і палітычны дзеяч, актыўны прапаведнік Брэсцкай уніі, пачынальнік 
польскай палемічнай прозы. 

* Танзура — выбрытае месца на макаўцы, знак прыналежнасці да ка-
таліцкіх святароў. 

* Bannita (лац.) — выгнанец. 

ТОМ 2 
* Гайдукі — тут: пехацінцы ў войску. 
* Рэйтары — від цяжкай кавалерыі ў еўрапейскіх арміях у XVI— 

XVII стст. 
* Інгібіцыя — судовае спыненне справы, забарона чаго-небудзь. 
* Малітва Божага анёла — малітва, якая чытаецца раніцой і ўвечары. 
* Абраз Вастрабрамскай Маці Божай — ікона Віленскай Маці Божай 

Вастрабрамскай. Прывезена ў Вільню з Крыма вялікім князем літоўскім 
Альгердам. У 1431 г. была змешчана ў часоўні над Вострай Брамай. Свята 
іконы — 14 красавіка. Вастрабрамская ікона карыстаецца асаблівай паша-
най у хрысціян-беларусаў, як праваслаўных, так і каталікоў. 

* "...да Генрыха". — Маецца на ўвазе Генрых IV, кароль Францыі ў 
1562—1610 гг. 

* Дарагастайскі — Крыштаф Мікалай Дарагастайскі (1562—1615) — 
дзяржаўны дзеяч, аўтар першага ў Рэчы Паспалітай дапаможніка па ко-
негадоўлі "Гіпіка". Кальвініст. Заснаваў у маёнтку Ашмяна Мураваная 
друкарню. 

* "...з дапамогай універсалаў..." — У тагачаснай Польшчы універсаламі 
называліся дакументы, якія мелі характар маніфеста. 

* Зяновіч — Крыштаф Зяновіч (каля 1540—1614) — брэсцкі ваявода, 
паходзіў са шляхсцкага роду Вялікага Княства Літоўскага. Апісаў сварку 
паміж Радзівіламі і Хадкевічамі ў рукапісным творы на польскай мовс "Тра-
гедыя, або Пачатак значнага ўпадку ў доме княства Літоўскага". 
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* Даліна Іёсафацкая — месца, дзе, па Бібліі, будзе адбывацца Божы 
суд. "Хай паўстануць народы і сыдуць у даліну Іёсафата; бо там Я сяду, каб 
судзіць усе народы адусюль" (кніга прарока Іёіля, р. 3, в. 12). 

* "...без спецыяльнага дазволу главы каталіцкага касцёла..." — Соф'я 
Алелькавіч была перакананай прыхільніцай праваслаўя, хацела вянчацца 
толькі па праваслаўнаму абраду. 

* Руцкі Іосіф Вельямін — вядомы беларускі царкоўны дзеяч, пісьмен-
нік. Першапачаткова быў хрышчоны ў праваслаўі, пазней перайшоў ва 
уніяцтва. Быў арганізатарам ордэна базыльян на Беларусі, але гэта адбы-
лося пазней 1600 г. У манахі ён быў пастрыжаны ў 1608 г., архімандрытам 
Віленскага Троіцкага манастыра стаў у 1608 г. Тут, відаць, аўтар твора 
арыентаваўся на няправільныя звесткі. 

* "...мніх у сутане ордэна Святога Базыля..." — У часы, апісваемыя 
Крашэўскім, уніяцкі ордэн базыльян яшчэ не распачынаў сваю дзейнасць 
на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага. 

* "Гармат і смігловіц..." — Смігловіца — вялікая крапасная гармата з 
доўгім ствалом. 

ТОМ 3 
* Бабінец — прыхожая ў касцёле, дзе маліліся жанчыны. Другая назва — 

крухта. 
* Шышак — жалезны, выцягнуты ўгору шлем з навушнікамі і нанос-

нікам. 
* Возны — службовая асоба земскіх судоў у Вялікім Княстве Лі-

тоўскім. 
* Мажджэра — гармата. 
* Праваслаўная царква ў Слуцку — Свята-Троіцкая царква, якая існава-

ла з канца XIV ст. У царкве былі пахаваны слуцкія князі. Там першапачат-
кова пахавалі і княгіню Соф'ю. Царква разбурана ў савецкія часы. 

* "Буду... рады расказаць. што ведаю... " — у цэлым тут правільна, але 
фрагментарна пададзена гісторыя роду Алелькавічаў. 
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