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Конкурс «Слаўная кампанія: рэANIMAцыя» 

 

Аліна Агрэніч 

 

«Я ставіла перад сабой мэту напісаць займальны твор пра Францішка 

Багушэвіча, дзе пра яго раскажуць іншыя, а не ѐн сам. Знаѐмячыся з 

біяграфіяй «народнага адваката», знайшла мноства адметных дробных 

гісторый пра яго і захацелася падзяліцца імі. Менавіта дробязі ствараюць 

вобраз жывога чалавека. Хацелася, каб мой Багушэвіч атрымаўся жывы. 

Насуперак абставінам, скажам так. Вельмі ўдзячная свайму сябру, які ў свой 

час запаліў мяне сваѐй любоўю да Багушэвіча, а летам пагадзіўся здзейсніць 

супольную натхненнестваральную вандроўку ў Кушляны. Зрэшты, пра гэтую 

паездку павінна быць асобнае апавяданне». 
 

 

ДОБРЫЯ ПТУШАЧКІ 

 

І 

Срэбная лыжка парушыла спакой чайнае роўнядзі: тройчы паўтарыўшы 

абрысы донца філіжанкі, яна на імгненне спынілася і зрабіла тое самае ў 

адваротным кірунку. Павольна. Ціха. Зноў і зноў. Гарбата ад падобных 

дзеянняў палепшыцца не магла, затое Стэфан досыць паспяхова адцягваў 

момант, калі давядзецца паднесці філіжанку да вуснаў і зрабіць глыток. 

Танюткая непрывабная палоска пены на сценках пасудзіны і ўсѐ больш 

адчувальны пах лазневых венікаў не абяцалі нічога добрага. У Кракаве ці 

Варшаве ѐн даўно выказаў бы сваѐ абурэнне. Тут — не. Тут варта, хутчэй, 

здзівіцца, што гарбата ўвогуле знайшлася. Стэфан маляваў невідочныя кругі 

лыжачкай у філіжанцы, молячы Езуса пра хутчэйшае вяртанне гера 

Фрыдрыха Лемана, справа якога, уласна кажучы, яго сюды і прывяла. 

Хацелася дадому. Хацелася пакінуць урэшце за спінай гэтую глуш і ніколі 

больш не вяртацца. На секунду зажмурыўшыся, ѐн уявіў сябе ў цягніку. Колы 

прыемна стукаюць у такт удараў сэрца, а за вакном змяняюць адна адну 

шыльды з назвамі гарадоў і мястэчак. Кожная наступная крычыць усѐ гучней: 

«Яшчэ трошкі — і дом, Стэфан Леонюк!» Перад вачыма стаялі чырвоныя 

дахі Торуня, калі з прыўкраснага летуцення яго раптоўна выцягнуў голас 

ціхмянай сумнавокай служанкі, якая пару хвілін таму прынесла гарбату: 

— Сударь, может, вам ещѐ варенья предложить? Есть здесь яблычное 

и… И из агреста. 

Стэфан крыва ўсміхнуўся. Тутэйшыя людзі і іх руская мова — адно з 

найбольш недарэчных спалучэнняў, з якімі яму даводзілася сустракацца. У 

сваіх спробах гаварыць па–руску яны нагадвалі яму цыркавых мядзведзяў у 

стракатых спаднічках, якія пераносяць у велічэзных кіпцюрыстых лапах 

выкшталцоныя крохкія вазы, напоўненыя да берагоў вадой, з аднаго кута 

арэны ў іншы. Асцярожна, каб не разбіць крышталь і не праліць ані 
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кропелькі. Жывѐлы пыхцяць ад напружання, для іх у гэты момант няма 

нічога важнейшага, чым задушыць у сабе ўласную нязграбнасць, справіцца з 

заданнем і ўрэшце атрымаць ад гаспадара кавалачак цукру ў якасці 

ўзнагароды за павышаную чалавечнасць замест бізуна ў адказ на прыродную 

мядзведзяватасць. Так званы цывілізаваны чалавек падчас падобных 

спектакляў няблага бавіцца. Стэфан ніколі не ўмеў і, бадай, не навучыцца 

гэта рабіць. 

— Nie, uprzejmie panі dziękuję, jednak wydaje mi się, że nawet herbaty w 

końcu nie wypiję
1
.  

— Dobrze, nie będę przeszkadzać
2
, — жанчына схіліла галаву і выйшла з 

пакоя. 

Леонюк разумеў, што служанка, для якой польская мова больш 

звыклая, загаварыла з ім па–руску, бо яе прывѐз сюды рускі пан. Значыць, 

слушна і да гасцей звяртацца менавіта на рускай. Толькі перайшоўшы на 

польскую, ѐн дбаў не столькі пра яе камфорт, колькі пра свой. Рускай мовы ў 

выкананні мясцовых людзей ѐн слухаць сапраўды не мог. Справа не ва 

ўласнай любові ці нелюбові да самой мовы. Леонюк раз і назаўсѐды 

ўсвядоміў, што кожная мова — гэта, перадусім, інструмент. Справа ў іншым: 

акцэнт тутэйшых у рускай для Стэфана быў нясцерпны. Палякаў са Шлѐнску, 

якія намагаліся гаварыць па–руску і рабілі гэта пачварна, ѐн слухаць мог, а 

вось гэтых, з усходу, — ніякім чынам. Сам Стэфан добра гаварыў па–руску. 

Так добра, што сярод маскавітаў ніхто і ценю акцэнту не заўважаў. Гэтаксама 

як і немцы не заўважалі акцэнту ў яго нямецкай, французы — у французскай, 

а англічане — у англійскай. Уласна кажучы, гэты талент і зрабіў Стэфана 

тым, кім зрабіў.  

Гады практыкі паказалі, як шмат залежыць ад яго, чалавека, здольнага 

ажыццявіць паўнавартасную размову паміж людзьмі, якія маюць 

узаемавыгадныя інтарэсы, аднак гавораць на розных мовах. Выконваць ролю 

пасрэдніка ў важных справах Стэфану асабліва падабалася праз цікавыя 

знаѐмствы і падарожжы. Толькі вось менавіта гэтая вандроўка імпанавала 

яму найменей з усіх папярэдніх. Маркоцілі краявіды, людзі, тужлівыя песні, 

што здалѐк прыносіў вецер… А гера Лемана тым часам не было відаць.  

— Спадзяюся, наша чаканне не вельмі зацягнецца, — падаў голас Пѐтр 

Іванавіч, які сядзеў крыху наводдаль у нізкім фатэлі, абцягнутым узорыстай 

тканінай, і, манерна адставіўшы мезенец, замілавана каштаваў гарбату з таго 

самага імбрыка. 

Пѐтр Іванавіч Назараў з’явіўся ў гэтых мясцінах адносна нядаўна. 

Ніхто нічога пра яго не ведаў, апрача таго, што ѐн прыехаў з Арлоўскай 

губерні. Яшчэ плѐткі хадзілі, быццам бы Назараў быў важным чалавекам на 

Арлоўшчыне, але любоў да картачных гульняў ды іншых забаў яму бяды 

нарабіла: так загуляўся, што ледзь зусім яго не разжалавалі, але ў выніку 

пашкадавалі і закінулі сюды. З’яўленне плѐтак у выпадку з Назаравам — 

                                                             
1
 Не, дзякую вам, аднак мне падаецца, што ў рэшце рэшт і гарбаты не вып’ю (польск.). 

2
 Добра, не буду перашкаджаць (польск.). 
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лагічнае развіццѐ падзей. Паставілі яго тут земскім начальнікам сапраўды 

нечакана для ўсіх. Пѐтр Іванавіч пачуваўся на новым месцы вельмі ўтульна. 

Здавалася, штодня і вусы яго станавіліся пышнейшыя, і кончык носа яшчэ 

ахвотней пазіраў угару, а гузікі на камізэльцы ўсѐ горш і горш спраўляліся з 

тым, каб прыхаваць усѐпранікальны гонар мажнага земскага начальніка. 

Пѐтр Іванавіч не менш зацята, чым Стэфан, чакаў гера Лемана. 

Хацелася хутчэй аддаць у карыстанне немца сядзібу. Як мага хутчэй, а то не 

прывядзі бог, зноў з’явіцца гэты, каб нешта вышукваць, вынюхваць, 

падазраваць. Здавалася, якая яго справа? — а ўсѐ лезе. Толькі б не 

прыцягнуўся. Пѐтр Іванавіч зноў зірнуў у акно ў надзеі пабачыць зграбную 

фігуру адносна нядаўняга багатага знаѐмца, аднак ніякага руху на падворку 

па–ранейшаму не назіралася: «Нейкі няправільны немец. Стрэльбу схапіў і 

пабег. Яны ж усе паслядоўныя і сур’ѐзныя павінны быць. Найперш справа, а 

потым забавы. Няправільны немец, далібог, няправільны».  

— Гер Леман паабяцаў, што да першага зайца, — нібыта ў працяг 

думак Пятра Іванавіча адгукнуўся Стэфан. — Дарэмна прыгадалі, што тут 

багата дзічыны ў наваколлі. Апантаны паляўнічы ж. Стрэльбу на сцяне 

пабачыў — і ўсѐ, наперад. 

Стэфан Пятру Іванавічу падабаўся. Вытрыманы, зграбны малады 

чалавек, акуратны, апрануты з густам — тыповы прадстаўнік польскай 

інтэлігенцыі. А па–руску гаворыць так, што і не скажаш, што паляк.  

— Каб яшчэ не прапаў зусім у гэтых лясах, — з асцярогай заўважыў 

Пѐтр Іванавіч. 

— Не прападзе. Не адзін усѐ ж пайшоў, з тутэйшымі. Я з імі дамовіўся, 

каб пана глядзелі.  

— О так, я чуў, як вы з імі дамаўляліся. По–мужицки, — усміхнуўся ў 

вус Пѐтр Іванавіч. 

Стэфан стрымана адказаў: 

— Я перакладчык. За гэта мне і плацяць, — і дадаў: — Да таго ж, 

высветлілася, што селянін з раптоўнага суправаджэння Лемана нават трошкі 

гаворыць па–нямецку. Гэта мяне і вызваліла ад неабходнасці складаць 

таварыства геру Леману ў лесе. 

— Тут? Сярод гэтай цемрадзі нехта па–нямецку лапоча? — акругліў 

вочы Назараў. — Я здзіўлены так моцна, што, хутчэй, не паверу вам. Аднак... 

Аднак іншае мяне цікавіць больш. Дзе вы ўсѐ–ткі навучыліся мужыцкай 

гаворцы? І, галоўнае, навошта? Наколькі я ведаю, вы суправаджаеце Лемана 

з Познані. Ваша радзіма надта далѐка адсюль. Я заінтрыгаваны. 

— Ніколі не ведаеш, дзе якое ўменне спатрэбіцца, — паціснуў плячыма 

Стэфан. — Гер Леман шукаў чалавека, які ведае мужыцкую гаворку — у тым 

ліку, каб выключыць нават мінімальны шанец, што яго ашукаюць. Таму тут 

менавіта я, а не нехта іншы. 

— Дальнабачны які гэты Леман. 

— Немец. Іначай у іх не бывае. 
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— Дык чакайце, вы так і не адказалі. Адкуль умееце па–тутэйшаму 

гаварыць?  

Вымушаная праз адсутнасць немца пустая размова з земскім 

начальнікам Стэфана раздражняла. Што заўгодна, толькі не гэта. Ён урэшце 

наблізіў філіжанку да вуснаў і зрабіў глыток. 

— А гарбата жахлівая, — скрывіўся Леонюк. 

— Можа, састыла? — занепакоена запытаў Пѐтр Іванавіч. Тое, што 

перакладчыку не смакуе, паўбяды, але ж ѐй яшчэ і немца частаваць. — Трэба 

папрасіць Тэрэсу іншую запарыць. 

Ён збіраўся быў паклікаць служанку, але Стэфан яго спыніў: 

— Не–не трэба, дзякуй. Тэрэса зрабіла ўсѐ, што было ў яе сілах. Вы за 

гарбату не хвалюйцеся: яна благая, аднак да посуду ды абстаноўкі ў мяне, 

напрыклад, ніякіх прэтэнзій няма. У нашым выпадку якраз гэта больш 

важнае. Што за чалавек, кажаце, тут жыў?  

— Я ж распавядаў Леману, вы яму перакладалі ...  

— Вы толькі сказалі, што сваякі хочуць развітацца з сядзібай і што тут 

мясціны выдатныя: вакол лясы з барсукамі і дзікамі, зайцамі і ваўкамі, — з 

мінімальным бразгатам паклаўшы лыжачку на сподачак, Стэфан дадаў: — 

Праз гэта, шаноўны спадар, мы цяпер тут і сядзім — замест таго, каб 

вырашаць справу ды раз’язджацца па дамах. Яшчэ вы казалі, што тут балоты, 

дзе журавіны найбуйнейшыя ва ўсім наваколлі, зямля ўрадлівая. 

Месцаразмяшчэнне выдатнае, бо Вільня блізка, віленскі тракт. Сам дом на 

шэсць пакояў, будаваўся нейкіх гадоў восем таму. Адным словам, рай для 

чалавека, які збіраецца зрабіць сабе месца для адпачынку. І ўсѐ–ткі. Кім яны 

былі? — Стэфан кіўнуў галавой на партрэт мужчыны і жанчыны, што вісеў 

над фартэпіяна.  

Пѐтр Іванавіч паставіў кубак на столік. 

— Муж і жонка. Гаспадар памѐр чатыры гады таму. Адвакат быў. Па 

словах мясцовых, нават таленавіты. Толькі зарабляць сваім талентам не ўмеў. 

Вечна сядзеў у пазыках. Дык яно і не дзіва: ніякі адвакат не нажыве дабра, 

адных мужыкоў абараняючы. За «дзякуй» і «вялікі дзякуй», — земскі 

начальнік хмыкнуў. — Дзівак, адным словам. Халопаман. Сям’я, вядома, яго 

захаплення простым людам не разумела, не ўхваляла. Апрача таго, кажуць, 

ѐн вершы нейкія пісаў. Так, нічога асаблівага. Не Пушкін і не Лермантаў. Па–

мужыцку пішучы, Пушкіным не станеш. Дзівак. Я вам адразу сказаў, што 

дзівак. 

Стэфан здзіўлена ўзняў брыво. 

— Сапраўды? Ніколі б не падумаў, што гэтая гаворка надаецца да 

напісання вершаў. А цяпер вы вельмі мяне заінтрыгавалі, — Стэфан больш 

пільна ўглядзеўся ў танклявае аблічча на партрэце. Валасы і барада цѐмныя, 

вусы доўгія, кончыкамі глядзяць у дол, позірк просты і глыбокі. — Як, 

кажаце, звалі гэтага чалавека?  

— Францішак Багушэвіч яго звалі, васпане! — у гасцѐўні нечакана 

з’явілася яшчэ адна асоба. — Вы ўжо даруйце, што я так нахабна, без 
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запрашэння, не пагрукаўся нават. А з іншага боку, чаго я ў негаспадароў 

запрашэння прасіць буду, каб зайсці? 

Пѐтр Іванавіч ледзь чутно застагнаў. Зноў гэты Паўловіч на яго галаву. 

Столькі крыві яму папсаваў! Жах! Нетутэйшы, а кушлянскія мужыкі яго 

ведаюць і паважаюць. Паўловіч тут гады два–тры таму хадзіў па хатах, 

занатоўваючы ўспаміны сялян пра гэтага Багушэвіча, дык з усімі і 

перазнаѐміўся. 

Розгаласу наконт продажу сядзібы ніхто не рабіў, а гэты даведаўся. 

Адразу напрасіўся на аўдыенцыю, каб патлумачыць, што ні ў якім разе 

нельга сядзібу прадаваць. Пазней і кніжкі нейкія прыносіў, расказваў пра 

Мацея Гарбуза і Рэйку з Барысава (ці як іх там?). Быццам бы вельмі ўсѐ гэта 

важна, грэх сядзібу аддаваць чорт ведае каму; у некранутым стане павінна 

перадацца іншаму пакаленню. Асадзілі назад яго толькі словы Пятра 

Іванавіча, што самі спадчыннікі папрасілі аб продажы. Пакінулі яго, 

Назарава, за гаспадара і папрасілі разабрацца з сядзібай. Вось тут Паўловіч і 

змоўк, не знайшоўся, што сказаць і пайшоў прэч. Цяпер бы зразумець, 

навошта вярнуўся. 

— Мне здавалася, мы ўсѐ з вамі абмеркавалі, пан Паўловіч, — 

працадзіў Назараў. — Нейкія пытанні засталіся?  

— Я спрабую настаяць на тым, каб сядзібу Багушэвіча не чапалі. Вы 

ведаеце, я журналіст. Гэтая гісторыя атрымае рэзананс, я вам абяцаю, — 

Паўловіч апусціўся на крэсла каля фартэпіяна.  

Стэфан бачыў перад сабой не надта дужага, але шырокага ў плячах 

мужчыну ўзростам каля 35 гадоў, хаця адразу падумаў, што той зусім 

малады: сталасць выдалі кранутыя сівізной скроні, цвѐрды ўчэпісты позірк і 

белыя дробныя зморшчыны на загарэлым твары. Калючыя вочы Паўловіча 

глядзелі на Назарава не міргаючы. 

— Ды няхай. Гэта не мой клопат. Мой клопат — прадаць, як мяне і 

папрасілі, — адмахнуўся Пѐтр Іванавіч. 

Паўловіч працягваў свідраваць Назавара вачыма. 

— Ой, не скажыце. Агалоска падобных гісторый можа выклікаць 

вялікую цікаўнасць грамадства, а там бог яго ведае, што адкрыцца выпадкам 

можа.  

Назараў сумеўся.  

— Даруйце, аднак ці можа мне хоць нехта патлумачыць, што тут 

адбываецца? — падхапіўся Стэфан.  

Паўловіч перавѐў свой позірк на Леонюка. Ён устаў са свайго месца, 

падышоў да Стэфана і працягнуў руку: 

— Ян Паўловіч, журналіст. 

Стэфан адказаў на рукапацісканне. 

— Стэфан Леонюк, перакладчык. 

Паўловіч вярнуўся да фартэпіяна і працягнуў: 

— Віншую вас, пан Леонюк, бо вы маеце шчасце знаходзіццца ў доме 

легендарнай асобы. Гэта ўсѐ, — Паўловіч абвѐў вачыма пакой, — сядзіба 
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таленавітага беларускага паэта, слыннага адваката, гарачага патрыѐта. Гэта 

ѐн бараніў перад судом просты люд, які вінавацілі ні за што. Ён жа выкрываў 

потым у сваѐй публіцыстыцы пад некалькімі імѐнамі гніль гэтага грамадства. 

Я вам нават прадэманструю, зараз, — Паўловіч дастаў з кішэні спалавелую 

выразку з газеты і зачытаў адтуль па–польску: — «Заўважаецца заняпад 

пачуцця справядлівасці, абвінавачванні часцяком бываюць несумленныя, 

надуманыя пацярпеўшымі, довады абвінавачвання сабраны тэндэнцыйна, а 

судовыя ўстановы, уведзеныя ў зман, выкарыстоўваюцца як сродак 

асабістай помсты. Следчым трэба было б добра ведаць усе абставіны 

побыту, звычаі і народную мову (чаго заўсѐды не хапае), каб не трапіць на 

фальшывыя сцежкі ў праўдзівым расследаванні справы». 

— Паўловіч, спыніцеся! — прашыпеў Назараў. 

— Паверце, калі Беларусь стане сапраўднай Беларуссю, — Назараў 

пачаў наўпрост ускіпаць, але Паўловіч не зважаў на яго, ѐн звяртаўся да 

Стэфана і перайшоў на мужыцкую. — Калі Беларусь, паўтаруся, стане 

Беларуссю, Багушэвіч будзе ў пантэоне тых, хто зрабіў яе. Стаўленне Франца 

Казіміравіча да тутэйшага люду, яго мовы (не гаворкі, панове, мовы!) — вось 

што заслугоўвае ўвагі. Гэта ѐн пісаў, што «мова нашая ѐсць такая ж людская і 

панская, як і французская, альбо нямецкая, альбо і іншая якая». Мы павінны 

зберагчы яго спадчыну, каб перад дзецьмі і ўнукамі сорамна не было.  

Твар Пятра Іванавіча перакасіўся ад злосці: 

— Якія палымяныя словы! Які стыль! Досыць! Мы ўсе зразумелі, што 

артыкулы вы пісаць зможаце. А цяпер папрашу вас адсюль сысці. Неўзабаве 

вернецца будучы гаспадар гэтае сядзібы. І я не хацеў бы, каб вы тут 

знаходзіліся. 

Паўловіч зноў скіраваў увагу на Назарава: 

— Не трэба непакоіцца, мой узровень валодання нямецкай дазволіў мне 

прывітаць спадара Лемана. 

— Што–о–о–о? — Пѐтр Іванавіч ускочыў з крэсла. — Дзе вы яго 

бачылі? Чаго нагаварылі? Адказвайце! 

— Дык ѐн на падворку косці грэе. Зайца ўпаляваў, радасны. Мужыкоў 

адпусціў, а сам сядзіць і адпачывае. Чаго нагаварыў? Я ж спрабаваў яму 

нагаварыць, але ў выніку неяк больш слухаў. Мэблю, значыцца, ѐн хоча 

памяняць, адну сценку знесці, каб аб’яднаць два пакоі ў адзін. Каштаны яму 

таксама не вельмі падабаюцца — ѐн больш туі любіць. І каплічка замінае. Я 

пачаў быў расказваць, што з нагоды таго… паўстання капліцу паставілі. А 

яму што? Лішняе, сказаў, — Стэфан адчуваў, што за вонкава стрыманай 

прамовай Паўловіча хаваецца бура гневу і адчаю гэтага чалавека. 

— І якая вам розніца? Хоць спаліць тут усѐ! Калі дасць грошы, мае 

права! 

— Не мае, бо гэта дом народнага адваката і паэта, — аддзяляючы 

кожнае слова, прамовіў Паўловіч. — Калі вы думаеце, што можна бясконца 

народу ў душу пляваць, не здзіўляйцеся, што самі аднойчы захлынецеся. 
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Калючыя вочы Паўловіча гарэлі сапраўдным агнѐм, у той час як Пѐтр 

Іванавіч заўважна стаміўся ад суразмоўніка. Ён пайшоў да дзвярэй, каб 

паклікаць Лемана ў дом, як раптам Леман прыйшоў сам. Высокі і статны, 

бледны тварам, камечачы ў руках выпэцканыя ў лесе пальчаткі, немец 

адрывіста пачаў казаць нешта Стэфану, з чаго Паўловіч не так шмат ухапіў, а 

потым Леонюк занепакоена паведаміў: 

— Гаворыць, натоўп сялян сюды ідзе. Можа, і са зброяй, не ўгледзеў... 

Выбегшы на ганак, Паўловіч сапраўды пабачыў некалькі дзясяткаў 

людзей, якія паволі набліжаліся да падворка. Калі яны стаялі ўжо пад ганкам, 

Паўловіч зразумеў, што ведае іх усіх да аднаго. Тры гады таму ѐн заходзіў у 

кожную хату, дзе быў хоць нехта ахвочы пагутарыць пра Францішка 

Багушэвіча. На шчасце, такіх хат было вялікае мноства. І цяпер усе 

ўдзельнікі тых размоў стаялі перад ім. 

 

ІІ 

 

Паўловіч адразу ўгледзеў гожую дзяўчыну год васямнаццаці з 

шырокімі шэрымі вачыма. Гэля Каспяровіч, суседка. Ён цяпер глядзеў у 

гэтыя вочы і ўзгадваў, што яна расказвала тады… Багушэвічавы казкі… 

 

…«Ведаеце, ѐн і пра коніка расказваў, які ад Чорнага княжыча 

ратаваў краўца Васільку, і пра верабейку, які паказаў паўліну, дзе 

ракі зімуюць, і пра скарб, Янаў скарб. Гэтую пан павінен ведаць. 

Гэтую ўсе тут ведаюць. І хораша расказваў. Дзеці з іншых вѐсак 

зляталіся, абы паслухаць, як пан Багушэвіч баіць. Так і сядзелі, раты 

разявіўшы. Аднойчы мне кніжку падарыў. Па–нашаму напісана. А 

там харошыя–харошыя вершы. Я тады, помню, давай яго пытаць: 

―Дзядзьку, а хто ж гэта так напісаў?‖ А ѐн мне ў адказ: ―Гэта, Гэля, 

пісаў акурат такі самы чалавек, як і ўсе. От і ты, калі будзеш вучыцца 

і вывучышся, то напішаш яшчэ лепш і больш‖. Ох, паніч, я толькі на 

пахаванні і даведалася, што той Мацей Бурачок — гэта і ѐсць наш 

дзядзька Францішак. А ѐн дакладна не быў такі, як ўсе, — Гэля 

ўпотай змахнула са шчакі слязу. — Ён усѐ хацеў, каб я вучылася. 

Бацькоў угаворваў. Ім нічога добрага ў той навуцы не бачылася, а я 

хацела. Толькі што з таго. Берагу цяперака тую кніжку. Самая 

дарагая рэч у доме. Як у рукі вазьму, адразу ўспамінаю харошага 

нашага пана, які ніводнае жывое душы не скрыўдзіў, для якога мы 

ніколі не былі ніжэйшага гатунку. Мой дарагі дзядзька Францішак, 

ох, каб ведаў, як сумую па ім…» 

 

Пазнаў Ян і дзядзьку Язэпа, які стаяў крыху далей. Тая ж грыва 

кудравых валасоў, толькі моцна пасівелая з дня іх першай сустрэчы. Тады 

дзядзька Язэп шмат чаго цікавага расказваў пра Багушэвіча, а найбольш 

захоплена пра Багушэвіча–адваката. 
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…«У нас на Ашмяншчыне ўсе адно аднаму расказвалі, што 

Багушэвіч надта праўду любіць ды ўсімі шляхамі тэй праўды 

дабіваецца. А ты ж хіба знаеш такое: не вер сказу, а вер паказу. Вось я 

аднаго разу і на ўласныя вочы пабачыў, як гэты чалавек за праўду 

стаяў. 

Гэта ж, Янук, вядома, што жыды заўсѐды таргавалі добра. Ды 

так, што нашага брата падманýць ім — раз плюнуць. Але ж і 

падманвалі не абы–як, па законе, што і не адаб’еш потым нічога. То ад 

мужыка што за капейкі купіць, то наадварот прадасць нешта не тое, а 

грошай здзярэ — дай божа… Мужыкі часта на тыя ашуканствы 

крыўдзіліся, а што зробіш? Самі ж вінаватыя. Трэба пільным быць, а 

не пра нябесныя мігдалы думаць. Затое жыды не кралі ніколі. 

Падманýць — святая жыдоўская справа, а вось крадзеж — ні ў якім 

выпадку. Ведалі яны, што ты па чужое, а чорт — па тваѐ. А аднойчы 

во як сталася. Адзін жыд, які сваю мясную краму трымаў, прыехаў да 

заможнага мужыка валы купляць. Пакуль, як той казаў, гешэфт 

вадзілі, дык і вечар прыйшоў. Глухой ноччу жыд валы вывозіў. А 

досвіткам да дзядзькі, які з жыдам справу меў, прыйшоў яго прыяцель 

ды й раіць: ―Ты скажы, што жыд гэтыя валы скраў, а не купіў. Позву ў 

суд дай. Хай яшчэ раз плаціць, дзе яму падзецца? А я за сведку буду. 

Будзе табе, будзе і мне‖. Вырашана — зроблена. Позву далі. Жыд, 

вядома, валасы на галаве рве, што на пустым месцы яго злодзеем 

зрабілі. Але што ўжо, трэба ў суд ісці, адваката шукаць. Пагадзіўся 

Багушэвіч небараку бараніць. Як суд ішоў, дык адвакат і так, і гэтак 

спрабаваў хітрага гандляра на чыстую ваду вывесці, а той сваѐй 

хлусні трымаецца. Суд прысудзіў, што жыду трэба за валы плаціць. 

Быццам бы ўсѐ, перамог хаўрус. Аднак і Багушэвіч не абораю хлеб 

краіў. Бярэ ѐн, слухай, саламяны капялюш у рукі ды просіць людзей у 

судовай залі, каб падмаглі жыду капейчынай. Ну, каб доўг сплаціў. 

Людзі дробных накідалі ў шапку, а той гандляр–ашуканец так 

усцешыўся рашэнню суддзі на сваю карысць, што кінуў быў ажно 

паўрубель. Багушэвіч давай той паўрубель разглядаць уважліва і як 

запытае сувора мужыка: ―А дзе гэта пан фальшывыя грошы ўзяў?‖ 

Дзядзька збялеў са страху ды перад усімі нечакана прызнаўся, не 

падумаўшы крэпка: ―Мне гэтыя грошы жыд за валы даў‖. Вось так 

было, Янук, і любы  тутэйшы з тузін такіх гісторый нарасказвае. А 

бачыш, не было ў нашага пана Францішка вялікага маѐнтку. Мог бы 

мець куды болей усяго, з яго галавой разумнай дык дакладна. Толькі 

трэба было бараніць таго, хто мае, а ѐн усѐ нас ратаваў, галечу. 

Заўсѐды бараніў. Штодня. І праўду кажуць, што мазалѐваю працай не 

збудуеш палацаў... » 
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Усцешыла Паўловіча прысутнасць Аміліі — пакаѐўкі Багушэвіча. Два 

гады таму якраз толькі–толькі сватаўся да яе хлопец з Гудзянятаў, з якім 

дзеўка на кірмашы пазнаѐмілася. Пэўна ж, пабраліся. У прыгожай чырвонай 

хустцы стаіць, што так пасуе да яе цѐмна–вішнѐвых вачэй з доўгімі веямі. Ян 

добра памятаў, як аксамітны голас прыгажуні Аміліі расказваў вясѐлае і не 

надта… 

… «Я да самага канца яго даглядала. Усе пану раскажуць, які ѐн 

быў, калі працаваў, як у крыўду не даваў чалавека, як у паўстанні 

кулю ў нагу атрымаў, як чытаў ксѐнжкі. А я, васпане, магу расказаць, 

які ѐн быў, калі смерць на яго глядзела. Ляжыць на ложку, баліць яму 

ўсѐ, не пан Францішак, а рэбры ды скура. Не скардзіцца. Не стогне. 

Нават спявае нешта сабе пад нос. Я яму прынясу абед, ѐн з’есць колькі 

лыжак ды аддае міскі. ―Усѐ, — кажа, — не магу больш, Амілька‖. А я 

яму тады: ―То я даем, пане‖. Гляне на мяне пан Францішак сумнымі–

сумнымі вачыма і прамовіць: ―Не, нельга, я хворы. Нельга пасля мяне 

есці. Эх. То трэба самому скончыць, каб бяды не было». І з’ядаў. 

Баяўся, што можа крыўду якую зрабіць. За мяне баяўся... Я за яго, а ѐн 

— за мяне. Дзе ж яшчэ такое будзе…» 

 

ІІІ 

 

Паўловіч не мог паверыць, што цяпер на падворку стаяць усе гэтыя 

людзі. Яны стаялі і маўчалі. Велічна, з выпрастанымі спінамі. 

Стэфан разглядаў натоўп, і, узгадаўшы аповед Паўловіча, пачынаў 

здагадвацца, чаго сяляне прыйшлі. У роце перасохла. Ён разумеў, што 

неўзабаве можа пачацца бойка. Зброі ў напрацаваных руках не заўважыў, але 

глыбока пакрыўджанаму селяніну ніколі не перашкаджала яе адсутнасць, каб 

пачаць хай і з самага пачатку безнадзейнае, але змаганне. Немец усѐ больш 

ніякавеў, зрабіў крок назад, бліжэй да сцяны дома. Паўзу парушыў Пѐтр 

Іванавіч: 

— Чаго гэта вы сюды прыцягнуліся, га? Ці вас паклікаў нехта? — 

Назараў выразна паглядзеў на Паўловіча. 

— Ніхто нас не клікаў. Мы, паніч, пачулі, што сядзібу шаноўнага пана 

Францішка Багушэвіча пан прадае, — падаў голас дзядзька Язэп. — Мацей 

во кажа, — дзядзька кіўнуў на паляўнічага, які хадзіў з Леманам у лес, — 

што волю яго дзяцей пан выконвае. Ну і няхай. Толькі чаго ж гэта тут нехта 

чужы гаспадарыць будзе, парадкі свае наводзіць? 

— А не твая сабачая справа, — праз зубы прамовіў земскі начальнік. — 

Можа, яшчэ і біцца прыйшоў? Дык я адразу кажу: пайшлі прэч з падворка, 

каб вочы мае вас не бачылі. А то сілай разганю. Мой кулак мацнейшы будзе, 

бо размножыцца на дзясяткі жандармскіх. 

У вачах людзей прамільгнуў гнеў. Дадалося і рашучасці ў позірку. 

Некаторыя мужыкі шапкі на галовы нацягнулі, каб вышэйшымі здавацца. 
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— Мы пану не быдла, — голас Язэпа крыху дрыжаў, — то і не трэба з 

намі гаварыць, як з быдлам. Мы прыйшлі сюды грамадой не для таго, каб 

кулакамі махаць. Зрэшты, і не для таго, каб енчыць. Нам важна, каб сядзібу 

даглядзелі і захавалі. Мы прыйшлі, каб гэтую сядзібу... выкупіць. 

Апошняе слова ўпала нечакана і гулка, так, як камень падае ў 

глыбокую студню і ўрэшце знаходзіць ваду. Стэфан дагэтуль перакладаў 

немцу ўсѐ, што чуў, а тут зразумеў, што яму бракуе паветра, каб вымавіць 

апошняе слова. Выкупіць. Яны хочуць выкупіць. Яны, каму стагоддзямі 

даводзяць, што іх жыццѐ не каштуе нічога, хочуць выкупіць сядзібу. І 

навошта! Каб яе не чапала чужая, варожая рука, каб проста захаваць яе… 

Пѐтр Іванавіч засмяяўся.  

— Ты блѐкату аб’еўся, ці што? За што ты яе купіш, дурань? 

А цяпер словы ляцелі з розных кутоў натоўпу. Паўловіч чуў: 

— Карову прадам! 

— Каня аддаю! 

— Парасят малочных забірай, аспід! І сукном падавіся! 

Натоўп ператвараўся ў вулей. Гучны і рашучы. Стэфан перакладаў геру 

Леману кожнае пачутае слоўца, і той усѐ больш камянеў. Пѐтр Іванавіч 

разумеў, што трэба як мага хутчэй гэта ўсѐ заканчваць. Ён тупаў нагамі і 

крычаў, не заўважаючы, як паўз сялянскі натоўп прабіраецца малады 

расчырванелы хлопец. Знясілены, ѐн падняўся на ганак. 

— Рыгор! — усцешыўся Паўловіч. — Няўжо навіны ѐсць? 

— Дзень добры, пане Яне, — кінуў ѐн пераселым голасам Паўловічу, 

— як толькі ліст пераслалі ў Солы, так я лецьма сюды. Во, трымайце. 

Хлопец аддаў Паўловічу пакунак, а сам, цяжка дыхаючы, прысеў на 

ганку. 

Паўловіч разглядзеў канверт і зразумеў, што прыйшло выратаванне. 

— Панства! Увага! — крыкнуў ѐн у натоўп і адразу атрымаў у адказ 

цішыню. — Калі пан Назараў сказаў мне, што сядзіба прадаецца, а паэтавай 

сям’і няважна, што з ѐй будзе, я вырашыў пашукаць падтрымкі ў яго сяброў. 

Кушлянскія суседзі вырашылі дачакацца звестак ад саміх Багушэвічаў, а 

самім не ўмешвацца. Тым больш, што шаноўны пан Назараў усіх, хто меў 

нейкія сумневы, упэўніў, што ѐн ад імя спадчыннікаў займаецца справамі. 

Але я засумняваўся і амаль упэўнены, што недарэмна. Гэта не проста ліст. Я 

напісаў пані Элізе Ажэшцы. Той самай. Сумленнай таленавітай пісьменніцы, 

шанаванай далѐка за межамі яе любай Гародні, і спагадлівай жанчыне. Цяпер 

трымаю ў руках адказ. 

У натоўпе пачуўся ўхвальны шум.  

— Чытай хутчэй, Янук! — крыкнуў Язэп. 

— Чытайце, я перакладу. Гер Леман на польскай размаўляе крыху, але 

каб дакладна, то… чытайце, — Стэфан ведаў, як і ўвесь цывілізаваны польскі 

свет, хто з імі будзе гаварыць праз ліст і, бадай, упершыню за доўгі час адчуў 

хваляванне. 
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Ян тым часам разарваў канверт і дастаў ліст. Ён глядзеў на людзей 

перад сабой і разумеў, што не можа падмануць іх чаканні. Што б там ні было, 

трэба ісці да канца. Набраўшы ў лѐгкія паветра, ѐн урэшце пачаў чытаць 

гучна ўслых: 

 
Дня 8 ліпеня 1904 г., Гродна 
Сардэчна дзякую Вам, Шаноўны пане, за ліст. Для мяне клопат аб 

ушанаванні памяці майго любага прыяцеля Франца Багушэвіча ў 

надзычайнай ступені важны. Быў ѐн адным з найвысакароднейшых людзей, 

якія служылі нашай зямлі, а для мяне асабіста адным з нешматлікіх сяброў. 

Я заўсѐды з вялікім гонарам прымала яго ў сваім доме, дзівілася яго 

прыгожаму таленту і чуламу сэрцу. Ніколі не забуду, як ѐн чытаў свае 

беларускія вершы ў Гродне. Яго паэзія чароўная. Па–польску яна дакладна 

згубіла б сваѐ хараство. Калі я чытала яго вершы сваім сялянам у Міневічах, 

я бачыла ў іх вачах вялікую ўдзячнасць. Яны даведаліся, што на іх мове 

пішуць. Ад іх імя і пра іх. Ён любіў казаць, што наш край — гэта нізкія хаты 

пад саламянымі стрэхамі, а потым заўсѐды дадаваў: «Але ў гэтых хатах 

нараджаюцца глыбокія чалавечыя пачуцці». 

Вестка пра пагрозу, якая навісла над яго сядзібай, пакінула мяне ў 

глыбокім смутку. Я не магу паверыць, што знайшліся людзі з настолькі 

глухімі і сляпымі душамі: няўжо яны сапраўды не ў стане расчуць дзівосных 

мелодый яго песень, няўжо не заўважаюць ззяння, якое паўстае пры адной 

згадцы яго імені? Калі гандляроў і пакупнікоў, на жаль, не кранае маральны 

бок гэтай справы, дакладна закране прававы, — голас Паўловіча затрымцеў. 

— Я больш чым упэўненая, што ані шаноўная пані Габрыэля, ані дзеці майго 

сардэчнага сябра не давалі згоды на тое, пра што мне пан напісаў у лісце. 

Больш за тое, яны ніколі на гэта не пагодзяцца. Кожны з набліжаных да 

гэтай сям’і ведае, што, пры нязгодзе з панам Багушэвічам у пэўных 

пытаннях, сям’я любіла і любіць яго бязмерна, як той таго і заслугоўвае. 

Мне ўжо вядома, дзе знаходзяцца Багушэвічы, таму справа некалькіх дзѐн, 

калі хаўруснікі адкажуць самі перад законнымі спадчыннікамі, якія, 

паўтаруся, ніколі не пойдуць на здраду памяці свайго мужа і бацькі. Яшчэ 

раз выказваю пану найвялікшую падзяку за ліст. Прашу пана прасачыць, каб 

ніводнае крэсла з месца не зрушылася да прыезду Тамаша, які неўзабаве 

прыедзе ў Кушляны. 

З вялікім шанаваннем, 

Эл. Ажэшка 

 

Як толькі Паўловіч скончыў чытаць, у поўнай цішыні прагучала 

Язэпава: 

‒ Бачыш, Мацей, а ты шчэ казаў, што прадалі нашага адваката ўласныя 

дзеці. Не прадалі, не прадалі! Вось дык шчасцейка!  

Мужыкі пачалі кідаць шапкі ўгару і абдымацца. 

Твар гера Лемана зрабіўся васковым. Немец сказаў нешта Стэфану, той 

узяў з рук Паўловіча ліст, прабег па ім хутка вачыма і кіўнуў Леману. Леман 
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сціснуў у руцэ пальчаткі, стрымана прамовіў пару слоў Стэфану, пачуў адказ 

і, злѐгку схіліўшы галаву перад ім, шырокім крокам пайшоў да лесвіцы. 

Азірнуўся, паглядзеў на зусім змарнелага Пятра Іванавіча і адрывіста 

крыкнуў нешта такое, чаго Паўловіч не зразумеў зусім, аднак па выцягнутым 

твары Стэфана здагадаўся, што немец сябе ў выразах не надта стрымаў. 

Леман кінуў пальчаткі на сцежку і пайшоў прэч. 

— Что он сказал? Что он сказал? Стефан, переведи! — і, не 

дачакаўшыся адказу, таксама пабег па прыступках уніз. Спыніўся і 

пракрычаў услед немцу: — Господин Леманн, господин Леманн, но я же 

отчѐтливо слышал, что дети стыдились отца из–за этого его… 

холопоманства! Они согласятся! Мало ли что эта Ожешкова там 

нацарапала пером! Переведи ему, Стефан, ну же, давай! 

— Іван Пятровіч, пасля таго, што Леман сказаў… Мяркую, справы 

вашы дрэнь, — па–мужыцку сказаў Стэфан і засмяяўся ўголас. 

Земскі начальнік сціснуў далоні ў кулакі. 

— Лепш бяжыце да яго, спадару, — умяшаўся Паўловіч, — можа, 

даруе вам. Бяжыце. Я там тое–сѐе пра вас даведаўся, пра вашы справы на 

Арлоўшчыне. Можа, вы ўвогуле бяжыце, пакуль дакументальнае 

пацверджанне мне не прыйшло. 

Іван Пятровіч сапраўды пабег, нязграбна, смешна. У бок усѐ–ткі 

ашуканага ў выніку немца ці ў іншы — нікога не цікавіла. 

На падворку тым часам панавала ўсеагульная радасць. Хтосьці нават 

песню зацягнуў. Паўловіч падышоў да Рыгора, які паспеў аддыхацца, і 

ляпнуў яго па плячы: 

— Майстар з цябе прыходзіць у самы патрэбы час! 

— Добрая якасць для фурмана, га? — вусны Рыгора расцягнуліся ва 

ўсмешцы. — Я сюды на сямі вятрах гнаў, пане! Ведаў жа, што вязу. Толькі 

кола на паўдарозе ў яміну стала, не змог сам выцягнуць. Выбару небагата 

было, то я і бегма ў Кушляны. Добра, што не забыліся ногі, як бегаць. Зараз 

трошкі дух перавяду ды папрашу каго з мужыкоў да фурманкі мяне 

падкінуць ды там дапамагчы выцягнуць яе. Вы са мной потым, у Солы? 

— Тут яшчэ справа ѐсць, але ты ў любым выпадку спатрэбішся. Яшчэ 

вунь перакладчык, непрыкаяны. Трэба з ім пагаманіць. 

 

IV 

 

Стэфан не мог паверыць у тое, што з ім адбывалася: здзелкі не зрабілі, 

вялікіх грошай, абяцаных у пачатку паездкі, яму не выпадала цяпер 

атрымаць, але ѐн адчуваў сябе шчаслівым. 

— Чаго гэта вас немец не забраў з сабой? — пачуў Леонюк голас 

Паўловіча. 

— Раззлаваны ѐн гэтай гісторыяй жахліва. Сказаў, што мае паслугі, па 

вялікім рахунку, яму больш не патрэбныя, вось я і падумаў, што сам лепей 

неяк даеду. 
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— Вас Рыгор завязе на чыгуначную станцыю, няма клопату, — 

зазначыў Паўловіч. — І ведаеце… Дзякую вам, Стэфан. Я цаню тое, што вы 

зрабілі. 

— Як чалавек, які спачатку слова ў слова перакладаў чытаны вамі ліст, 

а потым зверыў яго з арыгіналам, магу адзначыць, што не так шмат вы і 

навыдумлялі падчас дэкламавання, — хітравата ўсміхаючыся, па–мужыцку 

адказаў Стэфан. — Ажэшка насамрэч не ведае, дзе Багушэвічы, аднак яна 

выражае ўпэўненасць, што яны будуць супраць продажу. Па сутнасці, тое 

самае. Было зразумела: у любым выпадку нашаму немцу тут шчасця не 

чакаць, на добрае суседства не спадзявацца, дык што ўжо. 

Стэфан і Ян стаялі на верандзе, абапершыся локцямі на драўляныя 

парэнчы. 

— Яны сѐння пойдуць адсюль пераможцамі, — сказаў Ян, ківаючы на 

падворак. 

— Але перамаглі не яны. Перамог закон. Пані Ажэшка з вашай і маѐй 

дапамогай давяла да свядомасці нашага шаноўнага Фрыдрыха Лемана, што 

ѐн яго парушае, дык праблема і вырашылася. 

— Не, гэта іх перамога, — запярэчыў Паўловіч. — Яны сѐння за яго 

стаялі. Баранілі свайго адваката. Паверце, у кожнага з іх знойдзецца гісторыя, 

звязаная з панам Багушэвічам, якая іх і прывяла сѐння сюды. Тут няма 

выпадковых людзей. Цяпер ім радасна, бо яны хоць у невялікай ступені 

сплацілі доўг. 

— Так ажно ўва ўсіх? — з недаверам запытаў Стэфан. 

Ян пайшоў да лесвіцы, дзе па–ранейшаму сядзеў фурман Рыгор. Сеўшы 

побач на прыступках, Паўловіч запытаў яго: 

— Слухай, а можаш якую–небудзь гісторыю пра Францішка 

Багушэвіча расказаць для пана Леонюка? Ці вы незнаѐмыя былі з 

Багушэвічам? 

 — Мы — і незнаѐмыя? — Рыгор абурыўся. — Яшчэ якія знаѐмыя! А 

гісторыю… Найлепей пра першую нашу сустрэчу раскажу. А было вось як. Я 

тады толькі–толькі пачынаў вазіць людзей фурманкай. Часцяком стаяў сабе 

ля чыгуначнай станцыі ў нас у Солах ды чакаў, ці не буду каму патрэбны. І, 

слухайце, выйшаў з цягніка паніч. Надзьмуты, з кірпатым прыпудраным 

носам. Кожную хвіліну даставаў з кішэні гадзіннік і нешта глядзеў там, 

сапеў. Заўважыў мяне ды давай раўці:«Вязі мяне да адваката Багушэвіча!» А 

я, да сораму свайго, і не разумеў, куды гэта. Закаціў той панічок вочы, 

заскуголіў, замармытаў, што вакол адны дурні, ніхто нічога не ведае, і ў 

мармытанні сваім прыгадаў Кушляны. А Кушляны ж я ведаў. Даўнюсенька 

там не быў на той час, але дарогу памятаў добра. Што там памятаць, зрэшты. 

От я таго паніча і павѐз. У саміх Кушлянах мясцовых запыталі, куды 

кіраваць, — дык даставіў паніча во да гэтых веснічак, — Рыгор махнуў рукой 

улева. — А панок ці то гусей баяўся, ці то сабак, ці яшчэ якой халеры, і мяне 

з сабой ажно на падворак узяў. Глядзім — сядзіць на ганку (от тут, дзе я 

сяджу, далібог!) дзядзька. Немалады, у даматканай кашулі і світцы, барадаты. 
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Мой паніч паглядзеў на яго, фыркнуў грэбліва. Штурхае мяне ў бок, каб я 

запытаўся, дзе адвакат. А мне што — дзядзька і дзядзька, чаго не запытаць, 

калі вушы мае? Ну і кажу яму: «Чалавеча, а дзе тут пана Багушэвіча 

пабачыць можна?» Барадаты гэны ў світцы зірнуў на нас дробнымі вачыма, у 

бараду ўсміхнуўся і гаворыць: «Зараз яго паклічу, чакайце», — прыўзняўся з 

прыступак ды патупаў у хату. І хвіліны не прайшло, як вяртаецца той самы 

чалавек, толькі ўжо ў чорным адвакацкім фраку. У вачах чэрці скачуць, а сам 

роўна як мой паніч галаву крыху задраў, правую руку на грудзях да паловы 

пальца за фрак схаваў, быццам прысягу дае, і кажа ўрачыста: «Калі ласка, пан 

Багушэвіч вас слухае!» Панок ледзь не паваліўся. А я дык давай бакі рваць — 

так смешна з паніча адвакат пакпіў. З тае пары любіў я заехаць да Франца 

Казіміравіча з аказіяй і без аказіі. 

Рыгор падняўся з прыступкі і кінуў Паўловічу: 

— Добра гісторыйкі расказваць, але трэба і вяртацца ўжо. Я пайду 

папрашу каго, каб дапамаглі з фурманкай, а неўзабаве і вярнуся. 

Рыгор пайшоў у натоўп сялян, які пакрысе радзеў: людзі разыходзіліся 

па дамах. 

— Слухайце, Ян, — нясмела прамовіў Стэфан, — а ў вас…У вас 

таксама знойдзецца такая гісторыя? 

— Вядома, ѐсць. Зараз раскажу. Хадземце.  

Ян сышоў з высокага ганка і накіраваўся ў бок каплічкі. Стэфан 

пайшоў следам. Адчыніўшы ля капліцы веснічкі, мужчыны пашыбавалі паўз 

каштанавую алею. Калі гукі з падворка сцішыліся канчаткова, Паўловіч 

пачаў свой аповед: 

— Я толькі вярнуўся з Сібіры. Як там было, што я адчуваў і іншае, не 

пытайце. 5 гадоў жыцця нахабна скралі і не вернуць ніколі. Я трапіў туды, 

калі мне было 20. Быць стомленым, знішчаным маладзѐну ў 25 гадоў — адна 

з найжахлівейшых рэчаў, якую робіць гэтая дзяржава. Абрыдлая дзяржава 

ка таў. Варта прызнаць, што падобнае атрымліваецца ў яе найлепей. Сібір. 

Там я марыў аб вяртанні дадому з першага дня. Сумаваў па маці. Дасылаў 

лісты. Адказаў не атрымліваў. Пачаў думаць, што маіх лістоў ніхто не 

адсылае — іх, мабыць, спальваюць, ірвуць, топчуць, камечаць… Не пісаць 

таксама не мог. Хацелася верыць у нешта, марыць, а дзе гэта яшчэ рабіць, як 

не ў лістах? Калі ж я вярнуўся ўрэшце дадому, то зразумеў, што не 

атрымліваў лістоў па куды больш важных прычынах, чым чэрствасць 

паштальѐнаў. Я стаяў ля насыпаў зямлі, над якімі ўзвышаліся крыжы, і 

няўдала спрабаваў мірыцца з думкай, што ў мяне больш нікога і нічога няма. 

Чытаў надпісы на крыжах, аднак не мог суаднесці гэтыя імѐны з імѐнамі 

бацькі і маці. Быццам бы ўсѐ супадае, толькі... Ай, што казаць. Мне не было 

да каго звяртацца. Бацькі адышлі ў лепшы свет, а сябры… Нехта эміграваў, 

нехта быў там, дзе да таго моманту быў я, а нехта нечакана давѐў, што ніякія 

мы, аказваецца, не сябры. Я нікога не вінавачу і не крыўдую. Яны паспелі 

стварыць сем’і і жыць далей па–іншаму, адмовіўшыся ад ранейшага. Так і 

трэба тут, калі хочацца спакою. Будучыні для сябе я не бачыў. Хацелася 
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вучыцца, але дзе і як… На той час я скончыў у Варшаве гімназію, аднак у 

Варшаву пасля Сібіры не выпадала ехаць. Мне пашанцавала, калі аднекуль 

з’явіўся мой дзядзька. Пачуўшы, што я вярнуўся, сам мяне знайшоў і запрасіў 

да сябе ў Вільню. Адразу зазначыў, што хоць справы мае дрэнь, надзеі на 

лепшае пакідаць не варта, тым больш, што пасля бацькоў засталася нейкая 

спадчына. Менавіта ад дзядзькі я і даведаўся, што ѐсць такі Франц Багушэвіч, 

які заўсѐды рады дапамагчы таму, хто ў патрэбе. Пастанавілі, што пойдзем да 

яго. Я саромеўся вельмі. Вуліца Конная, дом Казлоўскага — такі адрас быў 

напісаны на шматку паперы. Я ўсѐ намагаюся ўзгадаць хоць нешта з хатняй 

абстаноўкі, аднак памятаю толькі яго. Закінуўшы нагу за нагу, у чыстай 

кашулі, ѐн пільна слухаў маю гісторыю і час ад часу ківаў у знак увагі. 

Выслухаўшы мяне, сказаў наступнае: «Магло быць і горш, Яне, гэта яшчэ ў 

цябе не бяда. Сілы і здароўе маеш, грошай трохі маеш, а самае галоўнае — 

галаву на плячах маеш. Гэта ўсѐ — палова твайго поспеху. Нават большая 

частка, — і пасля паўзы дадаў: — Польскую літаратуру, значыцца, вучыць 

хочаш. Не згубіў схільнасць да прыгажосці. Нешта Сібір не дакруціла». 

Багушэвіч тады хораша засмяяўся. Праз нейкі час я атрымаў ад яго 

невялічкую цыдулку, дзе размашыстым почыркам было напісана, што мяне ў 

Варшаве чакае Ян Карловіч. Разумееце, сам Ян Карловіч! Я паехаў. І 

перастаў згасаць. Я зноў быў. Мяне ўратавалі. Наступны раз з Багушэвічам 

мы пабачыліся менавіта тут, у Кушлянах. Нарэшце я прыехаў да яго праз 

восем гадоў пасля дня нашага знаѐмства. Ён сядзеў на ганку ў белай шапцы 

на два брылькі і нязменнай сярмяжнай кашулі. Страшэнна ўсцешыўся, што я 

да яго завітаў. Паказваў сядзібу, чытаў вершы. Таксама расказваў пра 

сабраны матэрыял для слоўніка. Хваляваўся, што не паспее скончыць гэтую 

працу... Казаў, сілы яго пакідаюць. Меў рацыю, на жаль. А я… Я быў на 

пахаванні. Бачыў людзей, якія прыйшлі яго правесці. Мне здаецца, мы ўсе ў 

поўнай меры не разумелі, з кім развітваемся. Тады ў Жупранах праводзілі 

перадусім спагадлівую душу, надзейнага сябра, абаронцу тых, хто ў бядзе. Я 

памятаю выдатна адну стужку на вянку. На ѐй значыліся словы «Прыяцель 

люду дзеравенскага». Сяляне шанавалі яго, Стэфан, вельмі. Па праве 

шанавалі і шануюць, у чым мы сѐння ўпэўніліся. Але ж яшчэ на жупранскіх 

могілках здарылася надзвычай важная рэч: калі на высокім дубовым крыжы 

знайшлі сваѐ месца скры пачка, дудка і смык. Для многіх стала адкрыццѐм, 

што тыя вершы, якія ѐн дэкламаваў пры жыцці, былі яго ўласнымі. Напалеон 

Роўба, калі слова ўзяў, расказаў, што Францішак Багушэвіч, Мацей Бурачок і 

Сымон Рэўка з–пад Барысава — гэта адзін чалавек. Для нас наперадзе яшчэ, 

не сумняюся, шмат адкрыццяў, што датычаць яго асобы. Застаецца толькі 

шукаць і знаходзіць. А яму… Дзякуй за песні. 

 
Каму дудка паслушна 

Ды іграе спеўне, 

Той душа дабрадушна  

І шчырая пэўне. 
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Канешне, гэта ѐн не пра сябе пісаў. Аднак у выніку аказваецца, што і 

пра сябе. 

Ян завѐў Стэфана на сонечны прагал, дзе ляжаў вялізны камень. 

Леонюк расчытаў на валуне словы «Pamięci Macieja Buraczka»
3
.  

— Ён прыходзіў сюды, каб пабыць адзін на адзін з сабой, з паэзіяй. 

Пісаў вершы ды, па чутках, хаваў іх пад гэты валун. Людзі і цяпер любяць 

прыйсці сюды, каб прыгадаць добрым словам таго, хто стаяў за іх. 

Стэфан углядаўся ў выбіты на камені надпіс і нечакана злавіў сябе на 

думцы, што яму хацелася б, каб той быў зроблены па–мужыцку. Увогуле 

нешта дзіўнае адбывалася з ім тут. На зямлі, якая насамрэч не была яму 

чужая. Стэфан зрабіў глыбокі ўздых і прамовіў па–мужыцку: 

— Ведаеце, спадар Паўловіч, мне хочацца вам нешта сказаць. Не 

думайце, мне самому, так бы мовіць, не верыцца, што я хачу з кімсьці гэтым 

падзяліцца, але тым не менш. Па праўдзе, нарадзіўся я Сцяпанам Лявонікам. 

А Стэфанам Леонюком мяне зрабіла жыццѐ. 

Ян і брывом не павѐў.  

— А я адразу зразумеў, што вы наш, хоць і паніча ўдаяце, — і, 

злавіўшы здзіўлены позірк Стэфана, запытаў: — Адкуль вы? 

— З мястэчка Баруны. Гэта Куцавіцкая воласць Ашмянскага павету, 

блізка адсюль. 

— Як жа, ведаю, ведаю. Быў у вас там. У так званай… царкве… І як вас 

жыццѐ ў іншы кут перакінула? Я чуў, вы з Познані. 

— Будзем лічыць, што Маці Божая Барунская зрабіла і для мяне цуд.  

Вы, думаю, ведаеце, што яна ўмее. Там нарадзіўся, там хрысціўся, там… усе. 

І ў Барунах я не быў, атрымліваецца, больш за дваццаць гадоў. Не быў, не 

хацеў, не думаў. А цяпер, пасля гэтай дзіўнай вандроўкі… 

— Хочаце завітаць?  

Па твары Стэфана немагчыма было нічога прачытаць. 

— Кушляны, трэба ж. У дзяцінстве, здаецца, я тут нават бываў. А 

сѐння, ведаеце, адзін тутэйшы дзядзька мне сказаў, што словам «кушачка» 

называюць гняздо. Адтуль і назва Кушляны. І, што ўласціва тутэйшаму люду, 

дадаў выслоўе: «З харошай кушачкі добрыя і птушачкі», — Стэфан 

задумаўся і пасля паўзы коратка зазначыў: — Прыгожа. А я ж думаў, што 

назва паходзіць ад жмудскага «шаптаць». Бадай, у мужыцкай гаворцы яшчэ 

шмат што цікавага можна для сябе адкрыць. 

— У мове, Стэфан, у беларускай мове. Давайце зробім так, — Ян пачаў 

нешта шукаць у кішэнях сурдута. — Я пакіну вам свой адрас. Тут яшчэ са 

справамі разбяруся, а Рыгор вас да Солаў давязе. Ці куды там вам трэба? 

Ян нарэшце знайшоў тое, што шукаў. Выцягнуў з кішэні сурдута ліст 

Ажэшкі і аддаў Стэфану канверт з адрасам. 

— Вось, тут мой віленскі адрас. У Солы ліст перасылалі на адрас 

дзядзькі. 

                                                             
3
 Памяці Мацея Бурачка (польск.) 
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Стэфан прабег вачыма па адрасе і калі дайшоў да імені з прозвішчам, 

вочы яго заўважна акругліліся: 

— Пачакайце, Ян, дык вы… 

— Не, — з лагоднай усмешкай на твары адказаў Паўловіч, не 

даслухаўшы пытання. — На жаль ці на шчасце. Даводзіцца пазычаць 

прозвішча ў жонкі, каб мяне правільна зразумелі. 

 

*** 

Ля фурманкі Паўловіч сказаў на развітанне новаму знаѐмаму: 

— Укленчыце і ад мяне перад абразам Маці Божай на сваѐй радзіме. І 

да сустрэчы, вядома. 

Ян працягнуў Стэфану руку, якую той моцна сціснуў, і, гледзячы ў 

вочы новаму знаѐмаму, сказаў: 

— Да сустрэчы, пан Багушэвіч.  

 

V 

 

…Сонечныя прамяні ляніва асвятлялі сцены пакоя. Абыякаваму 

соннаму сонейку таксама хацелася яшчэ хоць трошкі паспаць, але новы дзень 

клікаў. Ён нараджаўся для Францішка ў поўнай цішыні, якую зрэдзьчасу 

парушаў прыглушаны адлегласцю і снягамі металічны грукат цягнікоў і 

цяжкіх колаў па брукаванцы. Гарбыэля яшчэ спіць. Тунька і Тамаш таксама. 

Значыць, трэба сядаць за працу. 

Стол, крэсла, чысты аркуш, атрамант — можна распачынаць. Зноў 

допіс у часопіс «Kraj». І зноў сваім іменем падпісаць не выпадае, будзе ці 

Huszicz, ці Ten, ці A. D. Не так важна насамрэч, які будзе подпіс. Важна, пра 

што пішу. Прымакі. Наслухаўся апошнім часам гісторый, як бяруць 

бяздзетныя сяляне сабе ў дапамогу чалавека, а ѐн пасля іх смерці ні з чым 

застаецца: знаходзяцца самі сабой іншыя крэўныя, якія заўладаюць 

спадчынай, пра памагатага таго не надта клапоцячыся. Несправядлівасць. 

Брыдка. Напісаць — адна справа, а вось каб пачыталі тыя, для каго яно 

пішацца… Пяро выводзіць польскія словы. Хацелася б беларускія выводзіць, 

вой, як хацелася б, а нельга. «Kraj» не надрукуе па–беларуску. Дажыць бы да 

моманту, калі пачне друкаваць. 

«Зямлі ў папер не ўложыш», — так людзі кажуць. Цѐмныя, баяцца. Не 

разумеюць. Адно зямлю разумеюць. І як гэты выраз перакласці на польскую? 

«Ziemi do papieru nie włożysz»? Так. Толькі ж у тых людзей «зямля», а не 

«ziemia». Нельга гэта перакласці. Не тое. Не іх. 

Зрэшты, допіс можа пачакаць. Яшчэ пільная справа ѐсць. Ліст сябру. 

Ліст шаноўнаму Яну Карловічу. Пра новага знаѐмага трэба сказаць–

папярэдзіць. Сѐння ж і выслаць. Харошы хлопец, трэба дапамагаць, трэба 

ратаваць. Пабаяўся прасіць пра нешта. Парады адно прасіў. Трэба дапамагчы. 

Ізноў выводзяцца словы, ізноў словы… 

 
9(21) снежня [1890 г.] 
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Паважаны і найлепшы пане! 

…Можа, пасля новага года з’явіцца да пана Ян Багушэвіч, хлапец гадоў 

25–ці, добрая натура: скончыў гімназію ў Варшаве, не па ўласным жаданні 

пабываў у Сібіры ў 1885 г., а цяпер хоча ехаць за мяжу (сродкі мае) для 

вывучэння польскай літаратуры, а з цягам часу мае намер заснаваць якое–

небудзь перыядычнае выданнейка!!! Да гэтага часу ѐн не ведае, куды 

накіравацца для набыцця ведаў. Варшава яму забароненая для жыхарства, 

вагаецца паміж Парыжам і Кракавам. Юнак вялікай высакароднасці і 

высакародных пачуццяў (далібог, не сваяк!), але нясмелы. Я параіў яму 

звярнуцца за атрыманнем парады да пана. Даруй, шаноўны пане, што 

прагнучых святла накіроўваю да сонца! Сардэчна і пакорна прашу ласкавай 

рэкамендацыі, калі ѐн (ѐн вельмі нясмелы) адважыцца наведаць пана. 

З найглыбейшай павагаю, заўсѐды добразычлівы  

Фр. Багушэвіч.
4
 

Як ідзе праца са слоўнікам? 

 

…З невялікага аднапавярховага драўлянага дома на рагу вуліцы 

Коннай, што прылягае да базару, выйшаў мужчына. Танклявы, худы ў 

шчоках, ѐн ішоў няспешным крокам па вуліцы, трымаючы ў руцэ канверт. 

Вузкаватыя цѐмныя вочы з цеплынѐй пазіралі на заснежаную Вільню, якую 

ѐн сѐмы год спрабаваў назваць сваім сапраўдным домам, што сяды–тады 

нават атрымлівалася. У зачасаных назад валасах і густой цѐмнай барадзе 

блыталіся сняжынкі, якія ѐн раз–пораз змахваў рукавіцай. Сняжынкі не 

заміналі. Яны ўсяго толькі спрабавалі даць гораду больш святла. Дзень толькі 

пачынаўся. 

 

Ілюстрацыі Яніны Ваховіч 

                                                             
4
 Ліст Ф. Багушэвіча да Я. Карловіча ад 9 (21) снежня 1890 г. 


