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Ганна Герыч пра рэйтанаў, 
радзівілаў і ішкалдзь

Імя Ганны Герыч сёння даволі рэдка сустракаецца ў даследчыцкай 
літаратуры. І справа зусім не ў адсутнасці ў гэтай мемуарысткі літа- 
ратурных здольнасцяў і ў малавартасці прадстаўленага ніжэй яе твора, 

а ў тым традыцыйным падыходзе, які склаўся ў дачыненні да яе ўспамінаў 
яшчэ ў ХІХ стагоддзі1. Нататкі Герыч параўноўваліся з «Успамінамі Сапліцы» 
Генрыка Жавускага, але, у адроз ненне ад апошняга твора, ім не хапала маш- 
табнасці і завершанасці, бо ў свет у свой час вый шаў толькі невялікі кавалак з 
успамінаў, а частка іх так і засталася ў рукапісным выглядзе.

Пра жыццё пісьменніцы захавалася няшмат звестак. Дакладная дата і месца 
яе нараджэння невядомыя. Пазначаецца толькі, што адбылося гэта каля 1789 г.,  
сама ж Ганна Герыч пісала, што нарадзілася яна ў Слуцкім павеце, а ахрышчана 
ў Капыльскай парафіі2. Паходзіла мемуарыстка з вядомага роду Рэйтанаў гер-
ба Рэйтан, чым заўсёды ганарылася і пры любой нагодзе імкнулася падкрэсліць.  
У Беларусі гэты род вядзе сваю гісторыю дзесьці з 1600 г.3 Бацькам Ганны быў 
Міхал Рэйтан, які, у сваю чаргу, з’яўляўся сынам наваградскага падкаморыя 
Дамініка Рэйтана. Апошні, акрамя Мі хала, меў яшчэ чатырох сыноў — Та-
дэвуша, які стаў знакамітым дзеячам ХVIII ст. і пра славіў свой род, Юзафа, 
Антонія і Станіслава, а таксама трох дачок — Канстанцыю, Марыяну і Ганну. 

Вольга Гарбачова — кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры этналогіі, 
музеялогіі і гісторыі мастацтваў БДУ. Займаецца даследаваннем сацыяльна-
палітычнай гісторыі Беларусі ХІХ ст. Аўтарка больш за 100 навуковых публікацый. 
Укладальніца тэматычнага нумара «ARCHE» «Паўстанне 1863—1864 гг. і лёсы Бе- 
ларусі» (12/2010). У згаданым нумары сярод іншых былі надрукаваныя яе публікацыі 
«Паўстанцы 1863 года на фотаздымках» і «Паўстанне 1863—1864 гг. у лёсе рымска-
каталіцкага святарства Беларусі» (апошняя — сумесна з Зінаідай Антановіч).
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Сам Міхал Рэйтан на працягу жыцця займаў пасады наваградскага земска- 
га піса ра, слуцкага харужага і нясвіжскага павятовага маршалка4. З маладога 
ўзросту ён уваходзіў у блізкае атачэнне Караля Радзівіла, а ў 70-я гг. ХVIII ст. 
разам са сваімі братамі далучыўся да Антонія Тызенгаўза, стаўшы адным з 
найактыўнейшых прыхільнікаў апошняга ў Наваградскім павеце, што ў пэўнай 
ступені паўплывала на выбар яго ў 1777 г. на пасаду земскага пісара.

Каля 1780 г. Міхал Рэйтан ажаніўся з Ганаратай Багдановіч. Ад гэтага 
шлюбу ён меў сыноў Казіміра (28.08.1778 — ?), слуцкага маршалка, Тадэву-
ша (21.09.1780—19.07.1860), слуцкага харужага, Станіслава Караля (29.01. 
1781 — ?), пасля 1832 г. маршалка Слуцкага павета, Дамініка (7.09.1783—
11.1851), падпалкоўніка, узнагароджанага двума крыжамі5, а таксама дачку 
Ганну. 

Ганна мела не больш за дзесяць гадоў, калі памерла яе маці. Каля 1800 г. 
бацька ажаніўся ў другі раз. Другой жонкай Міхала Рэйтана пасля смерці Га- 
нараты Багдано віч стала ўдава ягонага брата Юзафа Людвіка з роду Касінскіх 
(нар. каля 1770). Пасля смерці маці Ганна выхоўвалася ў маёнтку Грушаўка 
разам са сваімі стрыечнымі сёстрамі (гэты перыяд яе жыцця апісваецца ў пер-
шай частцы ўспамінаў).

Дасягнуўшы пэўнага ўзросту, Ганна Рэйтан узяла шлюб з Каралем Геры-
чам (нар. каля 1770), але, нарадзіўшы ў 1811 г. сына Эдварда, у хуткім часе 
стала ўдавой. Застаўшыся адна, жанчына, якая раней увогуле не мела ніякага 
ўяўлення пра гаспадарчыя пытанні, не разгубілася. Яна замовіла ўсю неабход-
ную для гэтага літаратуру і пачала займацца самаадукацыяй. Ганна Герыч 
кіравала маёнткам Ішкалдзь на працягу васямнаццаці гадоў і рабіла гэта, як 
сама адзначае, даволі паспяхова6. 

Істотныя перамены ў жыцці гаспадыні з Ішкалдзі пачынаюцца пасля па-
чатку паўстання 1830—1831 гг. Выхаваная на патрыятычных узорах ХVIII ст.,  
яна сама давала прытулак паўстанцам, а яе сын Эдвард да іх непасрэд-

4  На пасаду маршалка Міхал Рэйтан быў абраны ў 1795 г. Гл.: Нацыянальны гістарычны архіў 
Беларусі (НГАБ). Ф. 319, воп. 2, спр. 2716 (справа Менскага дваранскага дэпутацкага сходу аб 
дваранскім паходжанні Рэйтанаў), арк. 23, 37.

5  Тамсама. Арк. 20, 22 адв., 23, 41; Федорук А. Т. Старинные усадьбы Берестейщины. Минск, 2004. 
С. 20—23.

6  MAM. Rkps 1031. Anna z Rejtanów Geritzowa «Urywki z pamiętników». Cz. 3. Dalszy ciąg wspo-
mnień litewskich. O majątku Iszkoldzi i jak ja tam gospodarowałam.

1  У якасці адзінкавага прыкладу для літаратуры ХІХ ст., дзе згадваюцца ўспаміны Ганны Герыч 
як вартаснае выданне, можна адзначыць працу Леанарда Савінскага. Гл.: Sowiński L. Rys dzie-
jów literatury polskiej podług notat Aleksandra Zdanowicza oraz innych źródeł. T. IV. Wilno, 1877. 
S. 654.

2  Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu (MAM). Rkps 1031. Anna z Rejtanów Geritzowa «Urywki z 
pamiętników» (справа не пагінавана); Bielecki R. [i inni]. Polacy pochowani na cmentarzu Mont-
martre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu. Warszawa, 1999. S. 205.

3  Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 2. Województwa nowogródz-
kie, brzesko-litewskie. Wrocław, 1993. S. 219.
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на далучыўся і дзейнічаў у чыне падпаручніка ў складзе корпуса генерала 
Юзафа Двярніцкага. Пасля паразы паў станцаў ён апынуўся ў Галіцыі, ад-
куль эміграваў у Францыю7. Удзел Эдварда Герыча ў паўстан ні прывёў да 
канфіскацыі маёнтка Ішкалдзь8, а таксама грошай, якімі Герычы валодалі ў 
Каралеўстве Польскім9. 

У канцы 1831 г. Ганна Герыч дабілася ад расійскага ўрада дазволу на часо-
вы выезд у Францыю. Падставай для гэтага стала імкненне атрымаць ад фран-
цузскага ўрада грошы, выдаткаваныя бацькам яе мужа на пастаўкі для фран-
цуз скай арміі ў часы напалеонаўскіх войнаў. Праз шэсць месяцаў жанчына 
вярнулася на радзіму, часам выбіраючыся ў Варшаву. У 1837 г. яна аформіла 
пашпарт і ў кастрычніку 1837 г. назаўсёды перабралася да сына ў Парыж. Як 
ні дзіўна, гэта ёй удалося, да таго ж яна вярнула і вышэйзгаданыя грошы за 
пастаўкі10. 

Прыбыўшы ў Парыж, Ганна Герыч адразу апынулася ў цэнтры эмігранцкага 
жыцця. Першыя месяцы яна толькі тым і займалася, што сустракалася з 
землякамі і пе радавала ім навіны з радзімы. Пераезд Герыч да сына ў Фран-
цыю ўспрымаўся эмігран тамі як самаахвяра, бо жанчын, якія добраахвотна 
выбіралі такі лёс, было ня шмат, і сярод іх большасць складалі жонкі ці нявесты 
эмігрантаў11. За Ганнай Герыч замацаваўся арэол узорнай маці-полькі. Яна 
завязала шырокія кантакты сярод эмігрантаў. Сярод яе знаёмых былі Адам 
Міцкевіч, Антоній Гарэцкі, Севярын Гашчынскі, Андрэй Тавянскі, Леанард 
Ходзька, Аляксандр Бергель і іншыя, што знайшло адлюстраванне ў мемуарах 
Герыч і эпісталярнай спадчыне. 

Памерла Ганна Герыч у Парыжы 21 лютага 1857 г.12 23 лютага 1857 г., пас-
ля адпраўлення жалобнага набажэнства ў касцёле Ste-Trinité, размешчанага на 
парыжскай вуліцы Клішы, яна была пахавана на могілках Манмартра. Сына 
перажыў яе толькі на тры з паловай гады. У краса віку 1860 г. Эдвард Герыч 
таксама быў пахаваны каля маці13.

Свае ўспаміны, прысвечаныя апісанню побыту і звычаяў беларускай шлях-
ты пе рыяду ВКЛ, з наданнем асаблівай увагі старонкам жыцця знакамітага 

7  Гарбачова В. В. Удзельнікі паўстання 1830—1831 гадоў на Беларусі: біябібліяграфічны слоўнік. 
2-ое выд. Мінск, 2006. С. 107.

8  Аўтаркай маецца на ўвазе адабранне ў яе права на валоданне Ішкалдзю як застаўным уладан-
нем.

9  Bielecki R. [i inni]. Polacy pochowani… S. 205.
10 MAM. Rkps 1031. Anna z Rejtanów Geritzowa «Urywki z pamiętników». Cz. 1. Kontynuacja wspo-

mnień Litewskich.
11 Stawiak-Ososińska M. Kobiety w Wielkiej Emigracji Polistopadowej (w świetle aktualnych badań) // 

Ko biety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo. T. 10 / Pod red. J. E. Zamojskiego. War-
szawa, 2005. S. 97.

12 Potrykowski J. Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta / Wyd. A. Owsińska. T. 2. Kraków, 
1974. S. 383.

13 Bielecki R. [i inni]. Polacy pochowani... S. 203—205.
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Надмагільны помнік Ганны Герыч і яе сына Эдварда на могілках Манмартра ў Парыжы. 
Крыніца: Bielecki R. [i inni]. Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles  

w Paryżu. Warszawa, 1999. S. 204.
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дзядзькі Тадэву ша Рэйтана, Ганна Герыч, як зафіксавана ў яе мемуарах, па-
чала пісаць на француз скай мове яшчэ ў 30-я гады ХІХ ст.14 Пасля выезду ў 
эміграцыю яна працягвала гэтую справу і дадала фрагменты, прысвечаныя 
перыяду яе жыцця ў Ішкалдзі, а таксама апісанне дзейнасці Андрэя Тавянска-
га і ягонага асяродку. Інтарэс аўтаркі да гэтай асобы быў выкліканы прына-
лежнасцю да «тавянчыкаў» яе сына Эдварда, які не толькі выконваў сярод іх 
значныя арганізацыйныя функцыі, але выступаў таксама і ў ролі мецэната.

Каля 1850 г. Ганна Герыч прыступіла да сістэматызацыі сваіх рукапісных 
нататак. Яна пераклала іх на польскую мову і часткова перапісала начыста. Ад-
начасова з гэтым мемуарыстка распачала спробы выдання сваіх матэрыялаў. 
У пошуках рэкамендацый і выдаўца яна рассылала іх розным асобам. Адным 
з тых, да каго Герыч звярнулася па дапамогу, быў паэт Севярын Гашчынскі, 
аднак асаблівай падтрымкі пісьменніца ад яго не атрымала. У сваім лісце ад  
3 жніўня 1851 г. Гашчынскі пісаў: 

Вяртаю шаноўнай пані яе рукапіс. Шкада мне, што не магу гэтага 
зрабіць асабіста, таму што вымушаны выехаць на лячэнне на воды, а 
таксама з-за мноства розных спраў. Шкада мне таксама, што не здолеў 
знайсці да гэтай пары ніякай магчымасці абвясціць Вам пра гэта: 
ніводзін выдавец у краіне не жадае ці не можа гэтага здзейсніць. Мне 
вельмі шкада, што ўсё складваецца такім чынам, бо твор варты выдан-
ня. Спадзяюся, што гэтая навіна не адштурхне Вас ад далейшай працы 
над сваім творам, і тады можа прыйсці хвіліна, калі гэтыя намаганні 
будуць не да рэмнымі15.

Шукала Ганна Герыч падтрымкі ў выдавецкай справе і ў свайго земляка 
Аляк сандра Бергеля. Ва ўспамінах утрымліваецца згадка пра тое, які быў ад-
каз Бергеля на яе просьбу: 

Каханы пане Бергель, магу ўзгадаць яшчэ некаторыя падрабязнасці 
пра Кароліка, бо як ты кажаш, што гэтыя мае ўспаміны цябе захапілі 
і, як упэўніваеш мяне, нават спадабаліся Адаму Міцкевічу. Мяне гэта 
вельмі падбадзёрыла, што я нават маю намер апісаць розныя прыгоды, 
якія адбываліся ў нашай каханай Літве16. 

Аднак у рэчаіснасці ўсё адбывалася куды складаней. На матэрыялах Ган-
ны Герыч, якія захоўваюцца ў сховішчах Музея Адама Міцкевіча ў Пары-
жы, ёсць прыпіска, зробленая, як занатавана Уладзіславам Міцкевічам пры 
апрацоўцы збораў, рукой Аляксандра Бергеля, якая мае зусім іншы змест. У 

14 MAM. Rkps 1031. Anna z Rejtanów Geritzowa «Urywki z pamiętników». Cz. 1. Kontynuacja wspo-
mnień Litewskich.

15 MAM. Rkps 1031. List Seweryna Goszczyńskiego. Згаданы ліст надрукаваны: Listy Se weryna Gosz-
czyńskiego (1823—1875) / Zebrał i do druku przygotował St. Pigoń. Kraków, 1937. S. 324—325.

16 Z pamiętników Anny z Rejtanów Gieryczowej, zmarłej w Paryżu roku 1857 // Dziennik Literacki. 
№ 135. Lwów, 1857. S. 1211.
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ёй, наадварот, пазначаецца, што Адам Міцкевіч не раіць друкаваць згада-
ных успамінаў. Цяпер вельмі складана адказаць, ці Адам Міцкевіч сапраўды 
трымаў у руках успаміны Герыч, ці толькі ведаў пра іх са слоў іншых людзей. 

Адсутнасць дапамогі з боку згаданых асоб не спыняе Герыч. Мемуарыстка 
працягвала пісаць свае нататкі. У 1856 г. яна дапісала эпізод пра сваё жыццё 
з мужам Каралем Герычам, а таксама пра абставіны атрымання замежнага 
пашпарта і выезду ў эміграцыю17. Адначасова Г. Герыч працягвала пошукі 
выдаўца. На гэты раз яна вырашыла звярнуцца да Браніслава Залескага. З 
ліста18 мемуарысткі да апошняга мы даведваемся, што Ганна Герыч даслала 
яму пяць сшыткаў сваіх «Wspomnień Litewskich», просячы як мага хутчэй пра-
чытаць твор і дапамагчы ў яго выданні19. Аднак дачакацца гэтага пры жыцці 
ў аўтаркі не атрымалася. Упершыню частка з рукапіснай спадчыны Ганны 
Герыч была надрукава на толькі праз восем месяцаў пасля яе смерці. Гэта ад-
былося ў лістападзе 1857 г. у пяці нумарах львоўскага «Dziennika Literackiego» 
(«Літаратурнага дзённіка»)20. У 1858 г. у тым жа Львове гэтая самая частка вый- 
шла ў выглядзе асобнага зборніка21. 

На сённяшні дзень рукапісныя матэрыялы Ганны Герыч захоўваюцца ў 
фондах Музея Адама Міцкевіча і Польскай бібліятэкі ў Парыжы. У каталогу 
Музея Адама Мі цкевіча матэрыялы Ганны Герыч занатаваныя пад сігнатурай 
1031. Адамам Левакам, складальнікам каталога, зафіксавана, што дадзены збор 
складаецца з трох частак: 1) «Частка дзённіка за 1844 г.»; 2) «Далейшы пра-
цяг Літоўскіх успамінаў»; 3) «Працяг Лі тоўскіх успамінаў»22. У сапраўднасці 
справа, апрацаваная яшчэ Уладзіславам Міцкевічам, утрымлівае чатыры асоб-
ныя сшыткі, прадстаўленыя ў іншай паслядоўнасці. Першы сшытак пад назвай 
«Kontynuacja wspomnień Litewskich» («Працяг Літоўскіх успамінаў») склада-
ецца з 14-ці аркушаў, запісаных з двух бакоў. Другім па чарзе ідзе сшытак пад 
назвай «Urywek z dziennika z 1844 r. « («Урывак з дзённіка за 1844 г.») памерам 
у 73 старонкі, дзе зафіксаваны падзеі, звязаныя з дзейнасцю Андрэя Тавян-
скага і яго прыхільнікаў. Трэці сшытак носіць назву «Dalszy ciąg wspomnień 
Litewskich. O majątku Iszkołdzi i jak ja tam gospodarowałam» («Далейшы пра-
цяг Літоўскіх успамінаў. Пра маёнтак Ішкалдзь і як я там гаспадарыла») 
памерам у 24 старонкі. Чацвёрты, апошні сшытак гэтага збору памерам у ча-
тыры аркушы занатаваны У. Міцкевічам пад назвай «Urywki z pamiętników» 

17 MAM. Rkps 1031. Anna z Rejtanów Geritzowa «Urywki z pamiętników». Cz. 1. Kontynuacja Wspo-
mnień Litewskich. 

18 На лісце пазначаны толькі дзень і месяц напісання — 8 ліпеня. 
19 Biblioteka Polska w Paryżu (BPP). Rkps 466. Papiery emigrantów. Geritz (Gierycz) Anna i Ed ward. 

List do [Bronisława] Zaleskiego, b. d. S. 481.
20 Z pamiętników Anny z Rejtanów Gieryczowej, zmarłej w Paryżu roku 1857 // Dziennik Literacki. 

№ 133—137. Lwów, 1857.
21 Z pamiętników Anny z Rejtanów (!) Gieryczowej zmarłej w Paryżu roku 1857. Lwów, 1858.
22 Katalog rękopisów Muze um Adama Mickiewicza w Paryżu / Oprac. A. Lewak. Kraków, 1931.  

S. 186—187.
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(«Урыўкі з успамінаў»)23. Прадстаўленыя ў дадзеным зборы часткі датуюцца 
рознымі гадамі: першая — 1856 г., другая — 1844 г., трэцяя — 1850 г.24 Апісаны 
збор складаецца з чарнавых фрагментаў, якія практычна не трапілі ў друкава-
ны варыянт. 

Што тычыцца той часткі ўспамінаў Ганны Герыч, якая захоўваецца ў збо-
рах Польскай бібліятэкі ў Парыжы, то яна складаецца з дзвюх частак і ўяўляе 
з сябе матэрыялы, падрыхтаваныя пісьменніцай-мемуарысткай да друку25. 
Першая частка пад назвай «Dalszy ciąg wspomnień Litewskich. O Iszkoldzi i 
jak ja tam gospodarowałam» з’яў ляецца чыставым, часткова перапрацаваным 
варыянтам трэцяга сшытка са справы пад № 1031 з Музея Адама Міцкевіча 
ў Парыжы. Другая частка ўяўляе з сябе варыянт, які пасля выйшаў асобным 
выданнем. 

Апрацоўка і навуковае вывучэнне ўспамінаў Ганны Герыч распачына-
ецца з канца 20-х гг. ХХ ст. Адным з першых да гэтага спрычыніўся Эдвард 
Малішэўскі. Пры гэтым ім быў зафіксаваны не толькі друкаваны варыянт у 
«Dzienniku Literackim» і асобнае выданне, але таксама рукапісная версія, якая 
захоўвалася ў Польскай бібліятэцы ў Парыжы пад сігнатурай 57126. У далей-
шым апрацоўка рукапіснай спадчыны, што трапіла ў Музей Адама Міцкевіча, 
была працягнута Адамам Левакам27. З беларускіх даследчыкаў да дру каваных 
успамінаў Г. Герыч упершыню звярнуўся Адам Мальдзіс, выкарыстаўшы іх 
пры даследаванні побыту і звычаяў беларускай шляхты ў ХVIII ст.28

Успаміны Ганны Герыч, якія друкуюцца ніжэй, складаюцца з дзвюх частак. 
Пераклад першай з іх пад назвай «З успамінаў Ганны Герыч з Рэйтанаў, 
якая памерла ў Парыжы ў 1857 годзе» выкананы з польскай мовы паводле 
выдання: Z pamiętników Anny z Rejtanów Geryczowej, zmarłej w Paryżu roku 
1857 // Dziennik Literacki. № 133—137. Lwów, 1857. Другая частка пад назвай 
«Далейшы працяг Літоўскіх успамінаў. Пра маёнтак Ішкалдзь і як я там 
гаспадарыла» ўпершыню ўводзіцца ў шырокі навуковы ўжытак. Яна падаецца 
паводле польскамоўнага рукапіса са збораў Музея Адама Міцкевіча ў Пары-
жы: Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu (MAM). Rkps 1031. Anna z Rejtanów 
Geritzowa «Urywki z pamiętników». Cz. 3. Dalszy ciąg wspomnień litewskich. O 
majątku Iszkoldzi i jak ja tam gospodarowałam. 24 s. 

23 Гл.: MAM. Rkps 1031. Anna z Rejtanów Geritzowa «Urywki z pamiętników».
24 Чацвёрты сшытак не датаваны.
25 BPP. Rkps 571. Gieryczowa Anna z Rejtanów. Wspomnienia litewskie. D. 10 novembra r-ku 1850 

pisane przy ulicy Rivoli № 23 do druku…
26 Maliszewski E. Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących. Druki i rękopisy. Warszawa, 

1928. S. 78, 352.
27 Гл.: Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu... S. 186—187.
28 Мальдзіс А. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры ХVІІІ ст.: Нарысы быту і звычаяў. 

Мінск, 1982.
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З успамінаў Ганны Герыч З рэйтанаў, 
якая памерла ў парыжы ў 1857 ГодЗе

I

... Тадэвуш Рэйтан, мой дзядзька, нарадзіўся ў Літве ў маёнтку, які называўся 
Гру шаўка29, Наваградскага павета. Пасля смерці маці я некалькі гадоў правя-
ла ў гэтай Грушаўцы30 і выхоўвалася там разам з маімі малодшымі стрыечнымі 
сёстрамі. Дом у Грушаўцы быў двухпавярховы, вялікі; на ганку стаялі чатыры 
вялізныя драўляныя калоны, на версе якіх выводзілася мноства ластавак; з 
тылу дома па абодвух баках пад вокнамі знаходзіліся галерэі31. Дзядзінец быў 
прасторны, з раскідзістай ліпай пасярэдзіне. За до мам сярод шпалераў32 раз-
мяшчалася капліца. Фруктовы сад вылучаўся сваёй сада віной, дзе раслі на-
ват фігавыя дрэвы. Пакоі, як памятаю, былі вялікімі і халоднымі, дзверы до-
бра не зачыняліся і снег часта набіваўся ў сенцы. Вокны былі з маленькімі 
шыбамі, апраўленымі ў свінец. У гасцявых пакоях віселі партрэты прадзеда і 
дзеда ў даспехах, а Тадэвуша Рэйтана ў жупане33 і кунтушы34. Віселі таксама 

29 Маёнтак вядомы з XVI ст. і спачатку з’яўляўся ўласнасцю князёў Радзівілаў. У XVIІ ст. каралём 
Янам ІІІ Сабескім маёнтак быў падараваны кракаўскаму рыцару Рэйтану, які адзначыўся ў бітве 
з туркамі і тата рамі пад Венай. Першым уласнікам Грушаўкі быў Марцін Рэйтан, які перадаў яе 
сыну Міхалу Казіміру Рэйтану. У 1706 г. маёнтак адпаведна з тэ стамантам апошняга ад 14 ліс- 
тапада 1705 г. адышоў да яго сына Дамініка, адным з пяці сыноў якога быў Тадэвуш Рэйтан. 
У 1778 г. Грушаўка перайшла ва ўласнасць Станіслава і Антонія Рэйтанаў, братоў Тадэву-
ша. У гэтым пы танні сярод даследчыкаў існуюць разыходжанні. Мацей Мыцельскі адзначае, 
што падзел маёнткаў паміж сынамі Дамініка Рэйтана адбыўся ў 1769 г. У 1788 г., пасля смерці 
Антонія, яго спадчынная частка пераходзіць да брата Міхала (бацькі Ганны Герыч). Станіслаў і 
Антоній не мелі нашчадкаў, і ў 1845 г. Грушаўка перайшла ва ўладанне Дамініка (1783—1851), 
сына іх брата Міхала. Далей Грушаўка з’яўлялася ўласнасцю сына Дамініка Стэфана, пасля 
якога маёнтак перайшоў ягонаму сыну Юзафу (1857—1910). Апошні не пакінуў наш чадкаў, і 
маёнтак пасля яго смерці перайшоў дзецям сясцёр Юзафа. Гл.: НГАБ. Ф. 319, воп. 2, спр. 2716, 
арк. 16—16 адв., 25—25 адв.; Федо рук А. Т. Ста ринные усадь бы Берестейщины. Минск, 2004. 
С. 20—23, 424—425; Aftanazy R. Dzieje rezydencji na daw nych kresach Rze czypospolitej. T. 2. Woje-
wództwa nowogródzkie, brzesko-litewskie. Wroc ław, 1993. S. 219—220; Mycielski M. Reytan Michał //  
Polski Słownik Biograficzny. T. XXXI. Wrocław, 1988. S. 230—231.

30 На гэты момант Грушаўка знаходзілася ва ўласнасці Станіслава і Антонія Рэйтанаў.
31 Сядзіба ў стылі класіцызму была пабудавана ў часы Тадэвуша Рэйтана (1746—1780). Яе выгляд 

заха ваўся на малюнках Напалеона Орды. Гл.: Беларусь у малюнках Напалеона Орды. Другая 
палова ХІХ стагоддзя / Уклад. А. М. Кулагін, У. А. Герасімовіч. Мінск, 2001. С. 53.

32 Шпалеры — рад густа пасаджаных дрэваў ці кустоў, якія ўтвараюць суцэльную сцяну.
33 Жупан — від верхняга мужчынскага шляхецкага адзення з рукавамі, якое апраналі пад кунтуш. 

Жу паны шыліся даўжэйшымі за кунтуш, з каштоўнай тканіны яркіх колераў. Спераду жупан 
зашпільваўся на рад дробных гузікаў.

34 Кунтуш — від верхняга мужчынскага шляхецкага адзення, якое апраналі на жупан. На Беларусі 
кун тушы пачынаюць насіць з XVI ст., сюды яны трапляюць праз Польшчу з Венгрыі. Кунтушы 
шыліся доў гімі, ніжэй калена, з разрэзанымі рукавамі. Спераду кунтуш зашпільваўся на гаплікі 
ці гузікі.
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Грушаўка. Сядзіба Рэйтанаў. Выгляд з боку пад’езда.  
Малюнак Напалеона Орды, выкананы алоўкам і падмаляваны акварэллю. 1864—1876 гг.

Грушаўка. Літаграфія Напалеона Орды
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партрэты Касцюшкі і архідыя кана Вадзінскага, бо Людвіка Касінская35, з роду 
Вадзінскіх, прыгожая брунетка, была жонкай Юзафа Рэйтана36. Акрамя гэтага 
вісела вялікае, у залатой раме, філігран най работы, вельмі прыгожае люстра, 
і сёння яшчэ такое было б добрым. Яго набылі на аўкцыёне, калі распрадава-
лася дабро святой памяці князя Караля Радзівіла. На каміне стаялі розныя 
парцэлянавыя вырабы ў адпаведнасці з густам стагоддзя. Тут быў кошык для 
крыжыка, упрыгожаны вялікімі незабудкамі блакітнага колеру, які выклікаў у 
мяне захапленне, можа ад таго, што ніколі не магла да яго дакрануцца, таму 
што камін быў вельмі высокім. А яшчэ там стаялі дзве фігуркі пад шклом, ка-
валер і паненка, і ўся іх вопратка стракацела ракавінкамі, як сёння гэта часам 
можна бачыць у крамах стара светчыны. У другім пакоі віселі карціны, малява-
ныя алейнымі фарбамі на міфалагічныя сюжэты: Ікар, які падае ў мора, і г. д. 
Але самым забаўным быў драўляны абраз, падзелены на некалькі частак, пад 
кожнай з якіх быў напісаны пэўны сказ. У першай частцы карціны выяўляўся 
чалавек сталага ўзросту з сынам, які вёў асла, і пад гэтым у вершаванай форме 
было напісана: «Навошта гэты чалавек вядзе асла — і сам на ім не едзе, і сына 
не пасадзіць».

На другой частцы карціны яны ўжо абодва сядзелі на асле, але зноў было 
абурэн не: «Што гэта за людзі! Хочуць замучыць беднага асла, ажно ўдваіх на 
яго бязлітасныя ўселіся».

На трэцяй частцы яны бяруць асла на плечы. І зноў смех: «Што гэта за 
дурні, каб несці асла на плячах!».

На чацвёртай частцы паказана, што бацька сядзіць на асле, а сын яго вядзе. 
Але і гэта не падабаецца людзям, і яны кажуць: «Бацька яшчэ не стары, а сын 
малалетні, ле пей бы сына свайго пасадзіў».

На пятай частцы карціны бацька садзіць сына на асла, а сам ідзе побач, 
але і гэта дарэмна, бо пачынаецца людское абурэнне, што малодшы павінен 
пераносіць цяжкасці і саступіць бацьку месца. А пад усім гэтым вялікімі 
літарамі змяшчаўся надпіс: 

Яшчэ не нарадзіўся той,
хто здольны дагадзіць усім.

Акрамя братоў і сёстраў, якія жылі ў Грушаўцы, былі там яшчэ іншыя асобы, 
так званыя рэзідэнты37. Па большай частцы гэта былі афіцэры касцюшкаўскага 
паўстання. Узялі іх з дамоў на парукі. Памятаю сярод іншых паручніка Яцыну 

35 Касінская Людвіка — у першым шлюбе жонка Юзафа Рэйтана. Пасля яго смерці каля 1800 г. 
выйшла замуж за ягонага брата Міхала Рэйтана, бацьку Ганны Герыч. Гл.: Mycielski M. Reytan 
Michał… S. 231.

36 Рэйтан Юзаф — сын Дамініка Рэйтана і Тэрэзы Валадковіч, першы муж Людвікі Касінскай. Пад-
час падзелу Дамінікам Рэйтанам у 1778 (1769 (?)) г. сваіх маёнткаў паміж сынамі Юзафу ягоная 
частка была выплачана грашыма ў колькасці 80 тыс. злотых. Гл.: Федорук А. Т. Старинные 
усадьбы Берестейщины… С. 23.

37 Рэзідэнт — адпаведнікам гэтага слова з’яўляецца нахлебнік.
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і капітана Нер чынша, быў таксама сярод іх і Грабінскі, той самы, які пасля 
ўступіў у легіён і стаў вядомы дзякуючы свайму прадстаўленню Банапарту з 
наступнымі словамі: «Vous en Egypte, moi en Egypte. Vous Consul, moi soldat. 
Vous argent, moi rien»38.

Пятнаццаць, а часта і дваццаць чалавек сядалі за стол. Знаходзіўся сярод рэ- 
зідэн таў таксама доктар-англічанін О’Конар, які зрабіў паслугу нашаму краю ад-
крыццём у нас торфу, прыдатнага ў якасці паліва. Знаходзіўся тут на ўтрыманні 
таксама шляхціц Антоній Зарэмба. Ён займаўся інтарэсамі нашай сям’і, таму 
што, як памятаю, быў у гэтым вялікі непарадак. Можна было б шмат распавесці 
пра гэтага Зарэмбу, але многа ўжо пра яго распушчана чутак не вельмі для 
яго прыемных, таму не хачу варушыць ягоных парэшткаў. Міласэрны Бог так 
адказаў апосталам на іх пытанне: «Хто ж тады атрымае збаўленне, калі так 
шмат грахоў у людзей?» — «Грахоў шмат, але божай міласэрнасці яшчэ болей».

На мой погляд, акрамя розных недахопаў, меў ён адну значную станоўчую 
рысу — заўсёды з вялікай любоўю ўзгадваў пра дзядзьку Тадэвуша. І гэтым ён 
істотна паўплываў на ўмацаванне ў маім сэрцы глыбокай, ніколі незгасальнай 
пашаны да гэтага вялікага чалавека. Бо вядома, што тое, што нараджаецца ў 
дзіцячым сэрцы, застаецца ў ім назаўсёды. Ён распавядаў мне, што ў так зва-
най мураванцы39, то бок у малым доміку ці ў флігелі, захоўваецца Дыярыуш аб 
пасольскай дзейнасці Тадэвуша Рэйтана, і што там запісана дакладна, слова ў 
слова пра ўсе тагачасныя справы і пра ўсё, што адбывалася на тым сойме40, а 
таксама апошнія словы Рэйтана, апошнія, якія нібыта ў тэстаманце запісаны 
для будучых нашчадкаў.

Пасля гэтых размоваў з Зарэмбам прайшло некалькі дзясяткаў гадоў, ад-
былося шмат зменаў, надзей і расчараванняў. Аднойчы звярнуўся да нас 
Нямцэвіч41 з просьбай пазнаёміцца з Дыярыушам Тадэвуша, а таксама для 
азнаямлення з падрабязнасцямі жыцця Рэйтана, што было звязана з праектам 
выдання жыццяпісаў знакамітых паля каў. Але існавала ў гэтай справе вялікая 
перашкода, і была яна ў наступным. На гэты час быў жывы яшчэ малодшы 
брат Тадэвуша, Станіслаў Рэйтан42, і як спадкаемцу яму належалі ўсе паперы, 

38 «Вы ў Егіп це, і я ў Егіпце. Вы — консул, я — салдат. У Вас грошы, а ў мяне — нічога» (фр.).
39 Гэта самы стары будынак маёнтка. Існуюць меркаванні, што пабудаваны ён быў яшчэ ў ХVІІ ст. 

У ім Тадэвуш Рэйтан правёў свае апошнія сем гадоў жыцця. Тут размяшчаліся бібліятэка, архіў, 
захоўва ліся асабістыя рэчы апошняга. Гл.: Федо рук А. Т. Старинные усадьбы Берестейщины… 
С. 426.

40 Маецца на ўвазе ўдзел Тадэвуша Рэйтана ў гістарычным сойме 1773—1775 гг.
41 Нямцэвіч Юльян Урсын (1758—1841) — пісьменнік, гісто рык, грамадскі дзеяч, паходзіў з Берас-

цейшчыны. На падставе выкарыстання матэрыялаў сямейнага архіва Рэйтанам ім было напіса на 
даследаванне «Жыццё Тадэвуша Рэйтана», якое ўпершыню выйшла ў 1818 г. Гл.: Niemcewicz J. 
Żywot Tadeusza Reytana // Portrety Wsławionych Polaków. Warszawa, 1818.

42 Рэйтан Станіслаў — малодшы сын Дамініка Рэйтана і Тэрэзы Валадковіч, які ў 1778 (1769 (?)) г.  
стаў саўладальнікам разам з братам Антоніем маёнтка Грушаўка. Акрамя гэтага, Станіславу да- 
сталіся яшчэ два маёнткі ў Наваградскім павеце, адным з якіх былі Мазуркі. Гл.: Федорук А. Т.  
Старинные усадьбы Берестейщины... С. 23.
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якія былі складзены ў згаданай мураванцы і знаходзіліся выключ на пад яго да-
глядам. Ён там спаў, праводзіў шмат часу, паліў тытунь, штодзённа пра глядаў 
і вывучаў сямейны архіў43. Наколькі я памятаю, не было там ніякага парадку, 
усе паперы ляжалі ў кучы ў беспарадку, але барані божа было дакрануцца да 
іх! І хоць быў ён па характары ветлівым і вясёлым чалавекам, на жаданне, каб 
штосьці з тых папераў дастаць, прачытаць, паглядзець, адразу бег за дзядзь-
кам44 і не даваў магчымасці паўта рыць просьбу. Не найлепшым чынам быў 
успрыняты таксама і зварот Ням цэвіча. Дар ма было распавядаць дзядзьку пра 
гэта, бо на ўсе аргументы ён адказваў, што ўсе па дзеі, звязаныя з пасольскай 
справай, павінны быць апісаны ў тагачасных вар шаўскіх газетах.

Нарэшце, пасля працяглых нашых настойванняў і просьбаў, ён пагадзіўся 
пера даць Дыярыуш, але пад умовай, што гэта будзе копія, а арыгінал вернец-
ца назад у архіў у Грушаўку. Дыярыуш быў давераны ўнуку Тадэвуша, сыну 
майго старэйшага брата Казіміра45. Як памятаю сёння, я пачала паспешліва 
чытаць [Дыярыуш] і, наколь кі зараз магу прыгадаць, там было апісана, што 
калі на сойме46 было прапанавана, каб падтры маць вядомы трактат, Тадэвуш 
Рэйтан, вырываючы маршальскую булаву з рук Адама Панінскага47, пачаў 
энергічна даказваць, наколькі ганебным і шкодным будзе гэты ўчынак, і што 
як пасол вольнага народа ніколі гэтага не дазволіць. Такая апазіцыя выкліка- 
ла вялікі разлад. На працягу трох дзён Пасольская ізба збіралася і разыходзі- 
лася безвынікова. Нарэшце кароль Станіслаў Панятоўскі разам з міністрамі і 
пасламі выра шылі, нягледзячы на супраціўленне, сойм прызнаць як канфедэ-
рацыю, а значыць скінуць усялякую апазіцыю48.

Выкарыстоўваліся сіла і пагрозы, зала для пасяджэнняў была акружана 
замежны мі войскамі, апанентам пагражалі арыштам і зняволеннем, ператва-
рэннем горада ў па пялішча. Усё гэта не спалохала Рэйтана, ён кінуўся на парог 
ізбы, звяртаючыся да паслоў, якія жадалі сысці: «Ніхто з Вас не выйдзе, нават 
калі грудзі мае растопчаце. Звяртаюся да Вас голасам уміраючага. Заклінаю 
Вас імем Ісуса Хрыста, яго ранамі, яго найсвяцейшай крывёю, пралітаю за нас! 

43 Архіў загінуў у 1914 г. ад снарада, які разарваўся побач з ім. Гл.: Федорук А. Т. Старинные усадь-
бы Берестейщины... С. 427. 

44 За сваім родным братам Антоніем Рэйтанам.
45 Рэйтан Казімір (нар. 1778) — старэйшы сын Міхала Рэйтана і Ганараты Багдановіч, брат Ганны 

Герыч. Быў жанаты з Фёклай, у 1802 г. з’яўляўся маршалкам Слуцкага павета. Гл.: Федорук А. Т.  
Старинные усадьбы Берестейщины... С. 23. 

46 Надзвычайны сойм 1773—1775 гг., які праходзіў у Варшаве з 19 красавіка 1773 г. па 11 красавіка 
1775 г. і ўзаконіў першы па дзел Рэчы Паспалітай. 

47 Панінскі Адам — каронны кухмістр, адзін з двух маршалкаў, якія кіравалі соймам 1773—
1775 гг.

48 Пасля абвяшчэння сойма канфедэрацыяй 14 мая 1773 г. на ім была абрана дэлегацыя, якая  
21 жніўня 1773 г. пад пісала дамову з Аўстрыяй, 1 верасня 1773 г. — з Расіяй, 18 верасня 1773 г. —  
з Прусіяй, адпаведна з якімі Рэч Паспалітая добраахвотна адмаўлялася ад анексаваных тэрыто-
рый і ўсіх прэтэнзій на іх. Гл.: Анішчанка Я. Сойм 1773—75 // Вялікае княства Літоў скае: Энцы-
клапедыя. У 2-х т. Т. 2. Мінск, 2006. С. 614.
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Смуткам Маці яго, каралевы нашай! Бара ніце айчыну, якая нам даверана, не 
дазваляйце яе знішчыць».

Не буду распавядаць пра апошнія хвіліны жыцця Тадэвуша, таму што гэта 
вельмі балюча і перавышае мае сілы, дадам толькі, што гэтая рэйтанаўская 
апазіцыя была падтрымана толькі двума літоўскімі пасламі Корсакам49 і Ба- 
гушэвічам50, якія тры дні без перапынку разам з Рэйтанам сцераглі парог 
Пасольскай ізбы і да канца прытрымлі валіся сваёй веры. Па распараджэнні 
расійскага пасла Штакельберга51 Панінскі пры слаў Рэйтану загад, каб той 
пакінуў Варшаву з сумай у 2 000 дукатаў, патлумачанай як узнагарода за 
панесе ныя выдаткі за падарожжа і жыццё ў сталіцы. Тадэвуш, з пагардай 
адмовіўшыся ад прысланай сумы, вымавіў: «Я ўзяў з сабой з дому 5 000 дука-
таў, вазьмі іх усе, але перастань быць здраднікам! У Вашай сіле зрабіць са 
мной усё, што Вам спадабаецца, але паведамі свайму пану, што няма на свеце 
ні такога багацця, дзеля якога мяне магчыма было б перакупіць, ні такога моц-
нага ўладара, які мог бы застрашыць Рэйтана».

Вяртаючыся да Дыярыуша, у мяне ўзнікае досыць сумны ўспамін. Як я 
ўзгадвала, перапісаць Дыярыуш павінен быў унук па імені Генрык52, пасля гэ-
тага выслаць ко пію Нямцэвічу, а арыгінал вярнуць дзядзьку. Праз некалькі дзён 
звяртаюся да Генрыка, бо маёнтак яшчэ не быў падзелены і мы жылі там разам:

— Ці перапісаў ты ўжо?
— Так.
— Пакажы мне.
— Глядзі.
Пачала чытаць, а там усе тыя словы, якія з такой моцнай каталіцкай верай 

былі выказаны Тадэвушам, гэтае закляцце імем і ранамі Збавіцеля і Маці Без-
заганнай, усё гэта ён выпусціў, не перапісаў! А я, хоць яшчэ на той момант і не 
была так моцна прасякнута гэтай верай, якая сёння, дзякуючы Богу, з’яўляецца 
ўсёй маёй сілай і суця шэннем, абурылася праявай непавагі да сумленнасці і 
адказваю яму: 

49 Корсак Самуэль (каля 1745 — пасля 1795) — пасол ад Наваградскага павета на сойм 1773—
1775 гг. Спачатку разам з Т. Рэйтанам супрацьстаяў рашэнням гэтага сойма, пасля таго як 
Варшаўскі гродскі суд адмовіў ім у разглядзе паданага супраць А. Панін скага маніфеста, пакінуў 
сойм. Пазней належаў да пракаралеўскай партыі, кіраванай А. Ты зен гаўзам. Удзельнічаў у 
падрыхтоўцы паўстання 1794 г., член Найвышэйшай літоўскай рады. Гл.: Емяльянчык У. Кор-
сак Самуэль // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Т. 2. С. 137. 

50 Багушэвіч Станіслаў (1751—1819) — пасол ад Менскага ваяводства на сойм 1773—1775 гг., дзе 
разам з Т. Рэйтанам і С. Корсакам выступаў супраць легалізацыі ўмоваў першага падзелу Рэчы 
Паспалітай. Гл.: Пазднякоў В. Багушэвіч Станіслаў // Вялі кае княства Літоўскае: Энцыклапе-
дыя. У 2-х т. Т. 1. Мінск, 2006. С. 277.

51 Штакельберг Ота Магнус фон (1736—1800) — граф, расійскі пасол пры польскім двары ў 1772—
1790 гг. У 1772 г. разам з прускім паслом прадставіў Станіславу Аўгусту Панятоўскаму рашэнне 
ад падзеле Рэчы Паспа літай; кіраваў ходам перамоваў па падзеле і дапамагаў каралю ў барацьбе 
супраць соймавай апазіцыі. 

52 Рэйтан Генрык — пляменнік Ганны Герыч, сын яе старэйшага брата Казіміра.
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— Навошта ты гэтыя словы выпусціў? Калі пан Нямцэвіч прасіў Дыя-
рыуш, то для таго каб дакладна паўтарыць і праўдзіва аднавіць падзеі, якія 
адбыліся. 

Бедны Генрык адказаў мне на гэта па-французску, пазней распавяду, з якой 
нагоды я назвала яго бедным:

— Mais voyez, ma tante, c’est si singulier de mêler dans une action 
patriotique, politique, Jésus Christ et la Sainte Viérge53. 

О мой Божа! Ці чуеце вы, маладыя палякі, вы, вы гнанцы? Чуеце! І што 
можна на гэта адказаць?... Не ведаю, але ў глы біні сваёй ду шы ўпэўнена, што 
толькі той можа плённа працаваць для народа, толькі той, хто разу мее і можа 
здзейсніць найсвяцейшую ахвяру Збавіцеля!...

Пасля вядомага трактата адбылося і абмежаванне дзейнасці Касцёла. Былі 
высланы езуіты з Полацка, быў адабраны калегіум у піяраў, і унія, тая унія, 
якая ўжо самой сваёй назвай расчульвае нашыя сэрцы сёння, гвалтоўна зруй-
навана...

Успамінаючы дзядзьку Станіслава, трэба адзначыць, што быў ён вясёлы 
і мяккі па характары, быў гасцінным і вельмі любімым суседзямі. Калі не 
замыкалі дзвярэй, ён казаў жартаўліва:

— Што праўда, то праўда, дом Рэйтанаў заўсёды адчынены, ніколі дзверы 
не замы каюцца. 

Пісаў ён прыгожыя і мілыя вершы, але ніколі іх не друкаваў. Можа, яны 
яшчэ ля жаць дзесьці ў Грушаўцы. Меў ён чулае сэрца, доўгі час кахаў адну 
жанчыну, з якой ні колі не мог ажаніцца, таму што яна ўжо была звязана з 
іншым. Некалькі яго вершаў, пе ракладзеных з французскай мовы, назаўсёды 
засталіся ў мяне ў памяці: 

Strumyku ukochany! wsi naszej ozdobo,
Wielkie jak widzę mamy podobieństwo z sobą:
Lecz gdy dobrze uważam, ze wszech miar niestety!
Szczęśliwiej ty swojej niż my lecisz mety...54

Хоць быў ён вельмі чуллівы і няшчасны ў сваіх першых пачуццях, заха-
валася ў яго ў характары гэтая ціхамірная вясёласць, якая робіць прыязным 
кожнага, нават у са старэлым узросце.

Успамінаю, што заўсёды ў нас жылі некалькі чалавек, якія не належалі да 
нашай сям’і, якіх называюць рэзідэнтамі. Сярод іх часамі знаходзілася Ядвіга 

53 Ведаеце, цётухна, гэта так дзіўна змешваць у патрыятычнай, палітычнай справе Ісуса Хрыста і 
Святую Дзеву (фр.).

54 Ручай дарагі! Упрыгожанне нашай вёскі,
   Ёсць шмат падобнага ў нас з табой:
   А калі лепей прыгледзецца, нават ва ўсім, на жаль,
   Ты шчасліўшы за нас — ляціш да сваёй мэты… (польск.).
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Валкоўна55, жонка стольніка, кальвіністка. Яна была добрай, шчырай, адкры-
тай, трохі гультаяватай, нічога для сябе не магла зрабіць, нават пашыць, але 
мела прыемныя манеры, яе любілі і дапа магалі ва ўсім, у чым толькі было 
магчыма, бо той пасаг, які ў яе быў, яна ўжо праела. Аднойчы папрасіла яна 
ключ ад асобнага пакоя ў адной старэйшай пані па прозвішчы Бургелюўна і 
сказала, што хоча пасля абеду там трохі адпачыць. Тая дала ключ і сказа ла, 
каб не забылася яго аддаць назад, бо там знаходзіцца аптэчка з сочывамі. До-
бра, пайшла яна сабе адпачыць, а побач з гэтым пакоем праз сцяну быў пакой 
дзядзькі. Праз нейкі час я забягаю да Валкоўны і кажу:

— Калі Вы адпачылі, то трэба ўжо ўставаць і ісці на каву (звычайна мы пілі 
каву а чацвёртай гадзіне пасля абеду).

Яна паволі сабе ўстала, а тым часам я заўважаю, што ў аптэчцы шафа з 
сочывамі замкнутая не на ключ, а толькі відэльцам закладзена клямка. Ага! 
Кажу я ёй, давай па глядзім, што там ёсць. Яна ж нічога ў гэтым не западоз-
рыла. Паспрабаваўшы ўсяго, што там было, зноў зачынілі мы відэльцам 
шафу і пайшлі на каву, падрыхтоўка якой з’яўлялася абавязкам той самай 
Бургелюўны. Прыходзіць туды і дзядзька Станіслаў. Садзіцца, бярэ люльку, 
а была яна вялікай, зробленай з лазы, паліць, а затым пачынае ў паўголасу 
напяваць:

Posłuchajcie co zrobiła
Wściekłych odszczepieńców siła 
We czwartek po obiedzie,
Zjedli konfitury w miedzie,
To łyżkami, to palcami,
To nożami, widelcami56.

Паглядаем мы адна на другую, а дзядзька, скончыўшы, пачынае спяваць 
тое ж самае з пачатку, таму што праз сцяну ён усё пачуў. І тут толькі паволі ўсё 
нарэшце па чынае разумець Бургелюўна і гнеўна крычыць:

— Ці гэта так, пані стольнікаўна? Іншы раз не дам ключа.
Тут усе пачынаюць смяяцца, а Валкоўна звяртаецца да дзядзькі:
— Шчыра, шчыра, пан падкаморы, нягодна так выдаваць!
Мела яна шмат прывабных якасцяў, гэта шчырая Валкоўна!

55 Пры пазначэнні жаночых прозвішчаў аўтаркай выкарыстоўваецца традыцыя, распаўсюджаная 
з часоў ВКЛ, адпаведна з якой прозвішчы незамужніх жанчын мелі канчатак -на (Радзівілаўна), 
а замужніх -ва (Радзівілава). У каментарах гэтая акалічнасць не адлюстроўваецца і жаночыя 
прозвішчы падаюцца ўніфікавана.

56 Паслухайце, што зрабіла
    Злосных адшчапенцаў сіла (NB. Валкоўна была кальвіністкай)
    У чацвер па абедзе,
    З’елі сочыва ў медзі,
    То лыжкамі, то пальцамі,
    То нажамі, відэльцамі (польск.).
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Тадэвуш Рэйтан

Караль Станіслаў Радзівіл
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... Быў у маіх паважаных бацькоў карлік па імені Каролік, аповед пра яго 
будзе наступны. 

На Белай Русі быў і ёсць яшчэ і сёння маёнтак пад назвай Беразова57. 
Межаваў ён з уладаннямі пані Салагубавай, якую называлі княжной па пры-
чыне таго, што была яна ўласніцай значных уладанняў. Расказваў Каролік, 
як быццам сёння яшчэ яго чую, пра Салагубаў. Шмат было асобаў з такім 
прозвішчам, нават з падобнымі імёнамі, але не з адной лініі. Гэтыя былі з мен-
шай. Аднак вернемся да Кароліка.

У вёсцы Беразова ў селяніна нарадзіўся карлік, незвычайна малога росту, 
якому далі імя Каролік (быў вельмі падобны на Тома Пуса, якога паказвалі ў 
Парыжы і Лон дане некалькі гадоў таму). Але быў ён такі прапарцыйны і пры-
гожы, што пра гэта паведамілі княжне Салагубавай. А яна ці купіла карліка 
ў селяніна, ці аддалі яго добраахвотна пад апеку княжны, гэтага не ведаю, бо 
пра гэта размова ніколі не захо дзіла. Стаў ён жыць пры двары гэтай пані, якая 
хутка з усім сваім дваром перабра лася ў Варшаву. Там карліка пачалі вучыць, 
навучыўся ён чытаць, пісаць, лічыць. Прасвяцілі яго і ў рэлігійным кірунку, 
бо навучыўся прыслужваць падчас імшы і г. д. Акрамя гэтага, пані Салагубава 
загадала навучыць яго іграць на арфе і спяваць. Зрабілі для яго маленькую ар-
фачку, якая падыходзіла яму па росце, і стаў ён надзвычай добра на ёй іграць. 
Каролік спяваў пад акампанемент танюткім прыгожым галаском, такім танют-
кім, як у пяцігадовага дзіцяці.

Але калі ўсё гэта адбывалася на вечарах княжны Салагубавай у Варшаве, 
дзе Каролік быў прадметам зацікаўленасці дам і запрошаных гасцей, землі Бе-
разова адышлі да майго бацькі. Толькі атрымаў ён гэты маёнтак, як рапар-
туе яму камісар, што пані Салагубава незаконна забрала падданага з ягоных 
уладанняў, што зрабіла гэта насупе рак існуючым законам і без ведама ўласніка, 
а таксама што Каролік, сын беразоў скага селяніна, з’яўляецца аб’ектам бяз-
межнай любові ўсяго варшаўскага свету.

Бацька, які вучыўся ў піяраў, скончыўшы навуку і атрымаўшы Беразо-
ва, накіроў ваецца ў Варшаву. Даказаўшы, што Каролік належыць яму ў 
адпаведнасці з інвента ром, забірае яго ў пані Салагубавай. Не ведаю, якім чы-
нам гэта адбылося, ці добра ахвотна, ці ў выніку працэсу. Купіўшы ў Варшаве 
завушніцы з дыяментамі, вялікі пярсцёнак, ангельскую карэту і пасадзіўшы 

55 Адпаведна з прывілеем караля Яна ІІ Казіміра ад 22 красавіка 1659 г., Марцін Рэйтан атрымаў 
Беразова, размешчанае ў Полацкім ваяводстве, у спадчыну з правам пе радачы яго нашчадкам 
па мужчынскай лініі. Пасля гэты маёнтак перайшоў да ягонага сына Міхала Казімі ра. У 1706 г. 
паводле тэстаманта апошняга ад 11 лістапада 1705 г. Беразова адышло да яго сына Дамініка. 
Па прывілею караля Аўгуста ІІІ ад 1736 г. яму было дазволена пераўтварыць вотчынны маёнтак 
Беразова ў мястэчка. Змены ад бываюцца ў 1778 г. Яшчэ пры сваім жыцці Дамінік праводзіць 
падзел маёнткаў. Частка Беразова адыходзіць да яго сына Міхала, якую ён у 1779 г. прадае 
генерал-маёру Івану Міхельсону. Гл.: НГАБ. Ф. 319, воп. 2, спр. 2716, арк. 16, 25—25 адв.; Федо-
рук А. Т. Старинные усадьбы Берестейщины... С. 20—23.
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ў яе Кароліка, усё гэта разам ён у дзень шлюбу прэзентаваў сваёй жонцы. 
Кароліка я памятаю з самага маленства. Ён меў абавя зак утрымліваць аптэч-
ку, то бок пад яго наглядам знаходзіліся розныя салодкія і за праўленыя алка-
гольныя напоі, канфіцюры, марынады, акрамя гэтага ён адказваў за сталовую 
і касцёль ную бялізну, утрымліваючы ўсё ў парадку. Адказваў ён таксама за 
мёд і жоўты воск. З воску рабіў свечкі, а калі чакалі ў госці знакамітых асобаў, 
тады выступаў Каролік з дзвюма зробленымі ім самім свечкамі, якія ставіў на 
столік перад канапай. Канапа была такой жа формы, як гэта модна сёння і 
якая называецца moyen age58, але дубовая і не пакрытая лакам, і абцягнутая не 
адамашкай 59, а палатнянай тканінай.

Увечары, калі з’язджаліся госці, яны гулялі за сталамі ў карты, і стаўкі былі 
вельмі высокія. Каролік падаваў новыя, запячатаныя карты і меў з гэтага пры-
бытак, бо за гэтыя карты, дзякуючы яго прыгажосці, яму давалі грошы. 

Затым, калі гасцям хацелася ўпрыгожыць свой вечар, Каролік прыносіў 
сваю ма ленькую арфачку і пачынаў іграць, спяваючы розныя песні. Адна з іх 
засталася ў мяне ў памяці з-за сваёй смутнай мелодыі.

Спяваў ён пра дзяўчыну, якая прала лён, была закаханай і не магла вы-
канаць мат чынага задання. Памятаю, што песня пачыналася наступным чы-
нам:

Źle idzie robota,
Niknie ochota,
Rwie się nić z pod wrzeciona...60

Праз нейкі час бацька вымушаны быў прадаць Беразова расійскаму гене-
ралу пану Міхельсону61. І тут паўстае ў памяці дастойны ўчынак беларускіх 
сялян. 

Бацька на той час быў яшчэ малады, любіў гуляць у карты, але заўсёды 
нешчас ліва, бо іграў сумленна, не з думкамі пра выйгрыш, а дзеля забавы.

Аднойчы ўвечары, бавячыся ў карты з панам Міхельсонам, ён паведаміў 
беразоўскім сялянам, што яны маюць ужо іншага гаспадара. Сяляне былі 
вельмі багатымі, таму што іх не прыгняталі. На гэтае паведамленне выбралі 
яны дэпутатаў і прапанавалі, што збя руць прайграную суму і заплацяць гене-

58 Moyen Age (фр.) — сярэднявечча. 
59 Адамашка — старажытная назва тканіны, якая выраблялася ў Дамаску; нізкасортная камка, 

шаўковая тканіна з малюнкам.
60 Дрэнна ідзе праца,
    Знікае ахвота,
    Рвецца нітка ў верацяне... (польск.)
61 Міхельсон Іван (1755—1807) — генерал ад кавалерыі (1790), удзель нік Сямігадовай вайны 

1756—1763 гг. У 1770—1772 гг. ваяваў у Рэчы Паспалітай супраць канфе дэ ратаў. Вядомы сваімі 
дзеяннямі супраць паўстання Емяльяна Пугачова. З 1803 г. беларускі ваенны губернатар. Гл.: 
Залесский К. А. Наполеоновские войны 1799—1815. Биогра фический энциклопедический сло-
варь. Москва, 2003.
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ралу Міхельсону, толькі каб не змяняць гаспада ра... Не магу далей працягваць, 
бо слёзы падаюць на паперу... Аднак вяртаюся да Кароліка.

Калі паўстала пытанне аб продажы Беразова, Кароліку далі права выба-
ру, і ён застаўся ў маіх бацькоў. Маці загадала пабудаваць для яго маленькі 
домік, які назы ваўся хаткай. Каля дзядзінца над ставам знаходзіўся садочак з 
кветкамі, які цягнуўся па версе аж да вады, а другі фруктовы сад знаходзіўся 
пад ключом і быў пад наглядам Кароліка. Любіў ён птушак, але памятаю, што 
больш любіў лавіць рыбу, малых плотак, часам i акунькоў, і казаў мне, што 
акунькі — разумная рыба, бо не дае сябе лёгка зла віць. Затым гэтую рыбу ён 
вэндзіў і ў сенцах падвешваў угары на кансервы аж да вя лікага паста, бо ста-
ранна прытрымліваўся пастоў і іншых касцёльных набажэнстваў. Таксама 
ён выдатна лавіў птушак. Восенню ён збіраў рабіну, якой было шмат у Дак-
таровічах62, і гэтую рабіну кансерваваў на зіму разам з галінкамі.

Калі толькі выпадаў першы снег і прыгожым белым палатном высцілаў 
сад, Каролік закладаў па дрэвах пасткі, і бедныя птушкі траплялі ў іх. А за-
тым прыносіліся і ста віліся на стол перад маці на талерках смажаныя ў масле 
амялушкі, дразды і г. д. 

— Гэта, напэўна, Кароліка дзічына? — пыталася маці. А Каролік, седзячы 
за сваім сталом у буфетным пакоі пры сталовай зале, адказваў:

— Так, пані.
І за гэта атрымліваў ён прыгожыя падарункі. Летам і восенню збіраў ён 

грыбы — баравікі, рыжыкі, затым высушваў іх і казаў:
— На вялікі пост гэта разам з вэнджанай рыбай будзе цудоўнымі поснымі 

прысма камі.
Быў у яго і пярэсты сабака па мянушцы Ламорэк, які цудоўна прыкідваўся 

мёртвым. Для забавы, калі Каролік быў у добрым настроі, ён выклікаў Ламо-
рэка на сярэдзіну пакоя і звяртаўся да яго:

— Здох сабака!
Пасля гэтага сабака выцягваў лапы і ляжаў, як нежывы. А Каролік працягваў 

каментар:
— Здох сабака! Шкада сабаку! Што гэта быў за сабака!.. Падлятала аса да 

носа, вуха сабакі. Нічога не адбываецца, здох сабака! Прыляцеў крумкач, пачаў 
сабаку кляваць, стук, стук. Нічога. Памёр сабака. Нарэшце прыехаў хтосьці і 
паведаміў штосьці, ужо нават не ведаю менавіта пра што, але раптоўна саскок-
вае сабака, а ўсе з вялікай радасцю і смехам усклікваюць:

— Жывы сабака! Жывы сабака!
Трэба было мець пачуццё гумару і такога добрага сабаку, каб паказваць 

такія нума ры, бо Ламорэк нікога не слухаў, акрамя свайго гаспадара, і калі 
хто чужы таксама загад ваў яму, каб ён здох, пачынаў гыркаць і паказваў зубы. 
Усе, пачынаючы ад мя не, яго баяліся і, як памятаю, казалі:

— Які злосны гэты Ламорэк.

62 Дактаровічы — маёнтак у Слуцкім павеце. 
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Магчыма, гэта адбывалася таму, што ён быў цывілізаваным, а ад таго гана-
рыстым і фанабэрыстым.

Гэтым гісторыя пра Кароліка яшчэ не заканчваецца. Быў жывы яшчэ на той 
час Караль Радзівіл, віленскі ваявода, вядомы ўсім дзякуючы свайму прыслоўю 
«Пане Каханку». Жыў ён у Нясвіжы, жыў раскошна, гучна, як пануючы князь, 
бо за свой кошт утрымліваў 8 тысяч вайскоўцаў, а над Нясвіжскай брамай 
было напісана: Donus Ca rolus Radziwiłł63. Брама гэта і цяпер павінна існаваць. 
Ёсць там маленькая каплічка, пры свечаная Божай Маці. Былі ў князя Караля 
ў Нясвіжы італьянскі тэатр, балет і роз ныя іншыя выдумкі. Аднойчы мой баць-
ка сказаў, што італьянскі тэатр каштуе князю Кара лю 40 000 злотых кожны 
месяц. І калі аднойчы ўвечары гэтыя акцёры, выступаю чы ў нейкай оперы, 
пачалі спяваць у арыі: «драбяза, драбяза» ў адносінах да той сцэны, якую яны 
прадстаўлялі, князь Караль у паўдрымоце запытаўся ў майго бацькі: «Пане 
Кахан ку, а што яны там спяваюць?» «Міласцівы князь, — адказвае бацька, —  
яны спя ваюць “драбяза”». «Што? Для іх драбяза, што я плачу ім 40 000 кожны 
месяц? Выгнаць іх заў тра!». І назаўтра італьянцаў выгналі. Але была ў яго і  
добрая якасць — кожны, нават най бяднейшы шляхціц мог падысці да яго.  
Стол у яго быў накрыты для ўсіх. Меў ён такса ма і іншыя асаблівасці, якія 
трэба пакінуць для разгляду гісторыкаў, якія пішуць ці бу дуць пісаць пра 
літоўскія падзеі (пазней узгадаю пра пісьменніка Нарбута64). Сама ж я раскажу 
толькі пра тое, што добра ведаю65.

Князь Караль быў вялікім польскім патрыётам і не жадаў пагаджацца з 
умовамі першага трактата. Ён быў згодны лепш страціць некалькі мільёнаў 
са сваёй уласнасці, чым прысягнуць на вернасць Расіі. Прычым ён валодаў 
вялікімі ўладаннямі. Вельмі добры, але не прадпрымальны, ён забяспечваў 
значную колькасць афіцыялістаў66 і бедных. Раз да ваў фальваркі ці пад вельмі 
малы заклад, ці аддаваў у пажыццёвае карыстанне. Але чым сапраўды ён мог 
ганарыцца, дык гэта тым, што ва ўсіх сваіх уладаннях ён напалову зменшыў 
сялянам паншчыну. І па сённяшні дзень у іншых уласнікаў сяляне адбываюць 
паншчы ну па шесць дзён на тыдзень, у той час як на радзівілаўскіх землях яна 
складала толькі тры дні. 

Сумна мне было чытаць, што калі пісалі пра князя Караля, то ўзгадвалі 
толькі яго прыслоўе «Пане Каханку», і тое з нейкім насмешлівым націскам. На 

63 Donus Carolus Radziwiłł (лац.) — пан Караль Радзівіл.
64 Аўтаркай згадваецца вядомы гісторык Тэадор Нарбут (1784—1864), аўтар прац «Dzieje narodu 

litewskiego» (Вільня, 1835—1841) і «Pomniki do dziejów litewskich pod względem historycznym, 
obyczajowym, archeologicznym etc.» (Вільня, 1846). 

65 Імкненне да ўзвышэння і апявання Караля Радзівіла з боку аўтаркі было традыцыйным для 
большасці мемуарыстаў XVIII—XIX стст. Асоба гэтага магната атаясамлялася з патрыятызмам 
і адданасцю айчыне. Гл.: Рольнік Д. Караль Станіслаў «Пане Каханку» ды іншыя Радзівілы 
перыяду панавання караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў ацэнках сучаснікаў // ARCHE. 
2011. № 6. С. 404—420. 

66 Афіцыяліст — чыноўнік, які займаўся выкананнем у магнацкім двары платнай службы 
(падскарбі, сакратар, канюшы, гардэробны, падчашы, камердынер і інш.)
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мой жа погляд, яно адлюстроўвае яго добразычлівасць. Жыў ён у сваім павеце 
як бы сярод сваякоў, кожнаму ён быў патрэбны і нікому ў гэтым не адмаўляў. 
І чым больш я апісваю яго ў сваіх успамінах, тым болей не магу дараваць тым, 
хто пісаў пра князя Караля і не ўзгад ваў пра яго цудоўныя якасці. Да таго 
ж быў ён сапраўдным рэспубліканцам, нягледзя чы на тое, што быў князем з 
князёў. Быў ён нашчадкам чатырох правячых каралёў, зна ходзіўся ў сваяцкіх 
стасунках з нямецкімі ўдзельнымі князямі, а акрамя гэтага і з імператарскім до-
мам, аднак, нягледзячы на гэта, быў вельмі папулярным. Не прытрымліваўся 
ён ніякага этыкету, не меў ніякіх прэтэнзій. Хто хацеў, той і падыходзіў да яго 
стала, еў і піў тое ж самае, што і ён. Не было ў яго асобнага стала. 

Няхай мне зараз пакажуць чалавека, асабліва нашага ўзросту, каб быў ён 
больш братэрскім. Была ў яго сястра, княжна Тэафіла67, якая, выбраўшы бед-
нага польскага шляхціца па прозвішчу Мараўскага68, выйшла за яго замуж. 
Але, баючыся братавага гневу, зра біла яна гэта тайна, адмовіўшыся ад выгад-
ных прапаноў, сярод якіх быў і кароль Стані слаў Панятоўскі. 

Пасля шлюбу напісала яна да брата з Белай і папрасіла прабачэння за тое, 
што выйшла за беднага афіцэра, здзейсніўшы гэта насуперак волі брата і апе-
куна. Князь Караль, атрымаўшы ліст, адразу паслаў за сястрой, дараваў ёй 
усё, прызначыў вялікі па саг, падарыў значную суму грошай, забяспечаных на 
маёнткі Завушша69, Зарэч ча і граф ства Ішкалдзь з мястэчкам70. 

Гэтую Ішкалдзь трымала я застаўным правам васямнаццаць гадоў71. Калі 
мне час і аб ставіны дазволяць, то апішу пазней гэтыя падзеі72. Застаўны 
ліст i інвентар маёнтка, гэтыя два да кументы знаходзяцца ў мяне на руках у 

67 Радзівіл Тэафіла Канстанцыя (1738—1818) — княгіня з роду Радзівілаў герба «Трубы», дачка 
Міхала Казіміра Радзівіла (1702—1762) і Уршулі Францішкі Вішнявецкай (1705—1753). Двойчы 
ўступала ў шлюб: першы раз каля 1750 г. з Янам Тадэвушам Развадоўскім, ротмістрам кава ле рыі 
літоўскіх войскаў, другі раз каля 1764 г. з Ігнаціем Мараўскім (1744—1790).

68 На самай справе Ігнацій Мараўскі з’яўляўся генералам літоўскіх войскаў. 
69 У ХVIII ст. Завушша належала да Нясвіжскай ардынацыі. Княжна Т. К. Радзівіл атры мала 

гэты маён так ад брата Караля Радзівіла ў пажыццёвае карыстанне на шлюб. У 1785 г. Завушша 
наведаў Станіслаў Аў густ Панятоўскі, а каля 1818 г. — Аляксандр І. Пры Мараўскіх тут існавала 
каштоўная мастацкая ка лекцыя, 35 карцін з якой было набыта ў музей Асалінэўм. Гл.: Aftana- 
zy R. Dzieje rezydencji… Т. 2. S. 412. 

70 Ішкалдзь — мястэчка Наваградскага павета.
71 Пад заставай ці застаўным уладаннем разумеўся заклад нерухомай часткі маёнтка з перадачай 

яго ва ўладанне крэдытору, які быў абавязаны пры атрыманні прыбыткаў залічваць іх штогод у 
адсоткі, а атрыманыя лішкі выкарыстоўваць для пагашэння капіталу.

72 Два рукапісы з апісаннем гэтых падзей знаходзяцца ў Польскай бібліятэцы і Музеі Адама 
Міцкевіча ў Парыжы. Адзін з іх быў падрыхтаваны аўтаркай да друку, аднак выдаць яго так і 
не ўдалося. Гл.: Biblioteka Polska w Paryżu (BPP). Rkps 571. Gieryczowa Anna z Rejtanów. «Wspo-
mnienia litewskie. D. 10 novembra r-ku 1850 pisane przy ulicy Rivoli № 23 do druku…». Cz. 1. 
«Dalszy ciąg wspomnień Litewskich. O Iszkoldzi i jak ja tam gospoda ro wałam». Другі з рукапісаў 
апрацаваны намі і змешчаны ў другой частцы друкаваных тут успамінаў. Гл.: Muzeum Adama 
Mickiewicza w Paryżu (MAM). Rkps 1031. Anna z Rejtanów Geritzowa »Urywki z pamiętników». 
Cz. 3. «Dalszy ciąg wspomnień litewskich. O majątku Iszkoldzi i jak ja tam gospodarowałam».
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Парыжы...73, а маёнтак тым часам у руках пасэ сара, якога я нават прозвішча 
не ведаю. Чаго гвалт не дакажа! Але аб гэтым пазней. 

Зноў я вяртаюся да Кароліка. Калі князь Караль быў у Варшаве падчас ней-
кага сойма, падарожнічала тады княжна Кінгстан, англічанка, удава багатага 
лорда. Пазна ё міўся з ёй князь Караль і запрасіў у Нясвіж. Калі яна прыбыла, 
прымалі яе з пашанай, каб ёй найлепей усё спадабалася, запрашалі шмат гас-
цей. Прыслаў князь Караль запра шэнне і маім бацькам. Маці дрэнна адчувала 
сябе і засталася дома, а бацька паехаў. 

Каб развесяліць княжну, прыслалі і за Каролікам, каб прыбыў ён са сваёй 
арфай. Вечарам ён іграў, спяваў і так спадабаўся княжне Кінгстан, што яна пра-
панавала бацьку прадаць ёй карліка, паабяцаўшы 1000 дукатаў золатам і 1000 
дукатаў у дыяментах, бо, як кажуць, яна валодала непамернай колькасцю гэ-
тых каштоўных камянёў. На гэтую прапанову бацька адказаў, што карлік яму 
не належыць, а што падараваў ён яго сваёй жон цы ў дзень шлюбу. Аднак ад-
паведную прапанову скіравалі і да маёй маці. Маці пачала жала сна плакаць: 

— Як гэта я магу Кароліка прадаць? 
І не пагадзілася яна. Княжна Кінгстан паехала сабе да Пецярбурга, а Каролік 

шчасліва вярнуўся ў Дактаровічы, дзе жылі мае бацькі. 
Мяне не было дома, калі Каролік памёр. Жыла я тады ў маёй цёткі ў Мен-

ску. Аднойчы прыехаў пажылы шляхціц па прозвішчы Бянкоўскі, рэзідэнт, і, 
убачыўшы мя не, сказаў:

— Быў у Дактаровічах, Ваша бабуля здаровая, гуляў з ёй у мар’яж74.
— А Каролік, запыталася я, ці здаровы?
— Каролік памёр ужо некалькі тыдняў таму.
Слёзы навярнуліся ў мяне на вачах. Убачыў гэта стары Бянкоўскі і па- 

шкадаваў, што мяне так засмуціў. І сказаў ён, што за некалькі дзён да смерці 
Каролік паведа міў Бянкоўскаму: 

— Праз некалькі дзён я памру, бо снілася мне пані Галабурдзіна нябожчыца 
(ся стра майго бацькі) і запрашала мяне да сябе. 

Так і атрымалася, памёр ён праз некалькі дзён пасля гэтага сну.

***

... — Але, але! Каханы пане Бергель75, магу ўзгадаць яшчэ некаторыя 
падрабязнасці пра Кароліка, бо як ты кажаш, што гэтыя мае ўспаміны цябе 
захапілі і, як упэўніваеш мяне, нават спадабаліся Адаму Міцкевічу. Мяне гэта 

73 Цяпер інвентар фальварка Ішкалдзь, датаваны 1824 г., знаходзіцца ў зборах Польскай бібліятэкі 
ў Парыжы сярод іншых дакументаў Ганны і Эдварда Герычаў. Гл.: BPP. Rkps 466/10. Papiery 
emigrantów. Geritz (Gierycz) Anna i Edward. S. 487—504. 

74 Мар’яж — від картачнай гульні.
75 Ганна Герыч згадвае Бергеля Аляксандра (21 (11).10.1805—12.7.1891), паходжаннем з Ваўка- 

выскага павета Гара дзенскай губерні, які з’яўляўся сябрам Адама Міцкевіча і меў дачыненне да 
абмеркавання яе ўспамінаў па справе іх друкавання. Гл.: MAM. Rkps 1031. List Seweryna Gosz-
czyńskiego. 
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вельмі падбадзёрыла, што я нават маю намер апісаць розныя прыгоды, якія 
адбываліся ў нашай каханай Літве.

Яшчэ не распавядала я, як апранаўся Каролік. Калі падыходзілі імяніны 
маёй баб ці, якія прыходзіліся на 26 чэрвеня, дзень святой Ганны, за некалькі 
дзён да гэтага Каролік быў заняты справамі, звязанымі з падрыхтоўкай да ста-
ла. Ён раскладваў пірагі, але галоўным яго абавязкам з’яўлялася прыгатаван-
не дэсерту з садавіны. Заўсёды былі яб лыкі белыя, цукровыя, якія важылі не 
менш за паўфунта, а яшчэ былі яблыкі колеру алівак, кісла-салодкія на смак, 
а таксама яблыкі Рэйтанаўны (так іх называлі), празрыс тыя, як бурштын, і 
салодкія, як цукар. Гэтае дрэва яшчэ павінна існаваць ў Дактарові чах, а было 
яно пасаджана яшчэ дзедам. Што тычыцца груш, то іх не было, раслі яны 
толькі ў Грушаўцы.

Пасля таго, як з’язджаліся госці, а збіралася іх шмат і прыбывалі яны часам 
на працягу двух ці трох дзён, у сам святочны дзень выходзіў Каролік перад са-
мым абедам з круглым срэбраным падносам і, прапаноўваючы гасцям розныя 
запраўленыя алкагольныя напоі, казаў:

— Гэта настойка з палыну, альбо можа пан жадае з памаранча? А гэта — 
проста жоўтая, а гэта — белая чыстая цукроўка…

Сам ён быў убраны наступным чынам: меў кунтуш светла-папялістага ко-
леру (бо, калі адбываліся ў доме ўрачыстасці, хадзіў па-польску), жупан быў 
на ім жоўтага ко леру, а падпаясаны быў шаўковым рознакаляровым поясам з 
залатой ніткай, купле ным у Слуцку, бо князь Караль Радзівіл заснаваў ману-
фактуру па вырабе персідскіх паясоў у Слуцку. Гэтыя паясы славіліся па ўсёй 
Літве. Штодзённа Каролік хадзіў у сурдуці ку76 цёмна-сіняга колеру, у чырво-
най камізэльцы77 з залатымі гузікамі, а даклад ней кажучы — з пазалочанымі, 
бо гэтыя гузікі дасталіся яму ад амазонкі маёй маці ці атрымаў ён іх у якасці 
падарунка за свае такія смачныя амялушкі.

Калі святы заканчваліся, а маглі яны цягнуцца і тыдзень, і госці раз’язджа- 
ліся, надыходзіла восень, затым наступала зіма з доўгімі вечарамі. Каролік ча-
сам прыходзіў у пакой, які называўся паненскі, дзіцячы альбо кавярня, дзе 
распавядаў казкі, а казкі яго былі вельмі папулярныя, бо сабраў ён іх тады, 
калі жыў пры двары пані Салагубавай. Гэта былі гісторыі пра чарнакніжнікаў, 
пра чараўніц, пра заклятых каралеўнаў, пра трох сы ноў — двух разумных, а 
трэцяга дурня і г. д. Вось адна з іх, якая запомнілася мне. 

Зімовай парой выязджае пан са сваім селянінам у дарогу. Быў гэты пан 
багатым, падобна адным у сям’і, але разбэшчаным. Меў ён маці, якая з малых 
гадоў прыставіла пры ім селяніна для прыслугі. Сама вучыла яго малітве і 
ўсяму іншаму, што ведала, была не вельмі адукаванай, школу не наведвала, 
матэматыкі не вучыла, але сэрца яе было ахоплена верай… А гэты сялянскі 
хлопчык меў добрыя здольнасці і разумеў ле пей тыя навукі, якім навучала маці 

76 Сурдут — кароткае, прылягаючае па фігуры паліто, якое насілі ў XVII—XIX стст. 
77 Камізэлька — кароткі жакет без рукавоў і каўнера.
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свайго сына, чым той сам, дзеля адукацыі якога ра біліся вялікія намаганні. 
Збіралі тады гэтага паніча ў дарогу, ужо не ведаю, куды. Можа гэта быў Па-
рыж, а можа Пецярбург.

Едуць яны дарогай праз лес, праз вялікае поле. А пачынае ўжо змяркацца. 
Ідзе дробны снег, засыпае дарогу, цямнее, пачынаецца віхор, выюць згалада-
лыя ваўкі. Паніч праклінае д’яблаў, а хлопец моліцца…

Пасля доўгай такой язды, калі нават не ведалі, дзе яны знаходзяцца, бо 
падава лася, што круціліся па коле, коні стаміліся і адмовіліся ісці далей. У 
гэты момант уба чылі яны святло пасярод вялікага поля, а затым на гэтым мес-
цы ўбачылі вялікі палац, які ўвесь быў ахоплены святлом. У ім знаходзілася 
мноства гасцей, экіпажаў, якія расцягнуліся да дзядзінца. Выходзіць з дому 
гаспадар і надзвычай ветліва пачы нае запрашаць паніча ў вялікую, прыгожую 
залу, а хлопца накіроўвае да прыслугі на кухню. У доме паніча сустракаюць 
мноства прыгожых паненак, цудоўна ўбраных, з выбе ленымі і нарумяненымі 
тварамі, падобных на тых жанчын, якія шпацыруюць па па рыжскіх бульварах. 
У пакоях стаіць дарагая мэбля, сцены абцягнутыя аксамітам і атла сам залатога 
і срэбранага колераў, драпіраваныя карункамі і г. д. Гучна грае му зыка, госці 
п’юць, шампанскае льецца ракой, пачынаюцца танцы. Танец гэты быў ней кім 
асаблівым, можа канкан, які распачынаецца з гэтых часоў, а затым шырока 
распаў сю джваецца на балі Mabile у Парыжы, а, падобна, што і ва ўсім све-
це... Далей пачалася сытная вячэра. Побач стаялі столікі з ігральнымі картамі, 
ляжалі кучы золата перад іг ракамі, можна было падумаць, што залатыя глы-
бы прывезены з манетнага двара з Каліфорніі, і ўсё гэта пайшло ў ігру, каб 
заахвоціць да яе беднага паніча.

Ашчасліўлены паніч нават не ведае, чым захапіцца! Бегае ад адной панен- 
кі да дру гой, ад аднаго кілішка да другога, ад стала да стала, усё выбірае і 
спрабуе.

Калі ўсё гэта адбывалася, хлопец яго прысеў у закутку вялікай кухні, дзе 
гата валі ся розныя печывы, пірагі, соўсы, прыправы і г. д. Сядзіць і думае. Трэ-
ба прачытаць ма літву, бо казала мне пані, што калі паніч не прачытае сам у 
нейкі дзень малітвы, то трэ ба мне за яго памаліцца. Малітва ж за іншых яшчэ 
больш прыемная Богу, як быццам хтосьці за цябе моліцца. І, не звяртаючы 
ўвагі на тое, што робіцца на кухні, узносіцца хлопец сваімі думкамі да Бога... А 
ў гэты час уздымаюцца ўсе рондалі, пачынае свістаць вецер у коміне і засыпае 
попелам усіх гэтых тлустых каплуноў, індыкоў, пірагі. 

Усе кухары і кухаркі паварочваюць свае вочы на хлопца, які, скрыжаваўшы 
рукі, за думенна моліцца. Прыбягае на кухню галоўны кухар, затым галоўны 
наглядчык, каб пабачыць, што робіцца на кухні, а затым бягуць і даклада-
юць свайму пану. Той, выслу хаўшы ўсё, ідзе да паніча і кажа, што ніколі не 
спадзяваўся, каб за такі цёплы прыём ягоны слуга мог разгарнуць такую буру 
на кухне і столькі ўсяго сапсаваць.

Паніч, здзівіўшыся на гэтае абурэнне гаспадара і ведаючы, наколькі яго 
хлопец быў пакорлівы і сціплы па характары, ідзе і пытаецца, навошта яго 
абвінавач ваюць у шуме і сварцы з прыслугай. У гэты момант хлопец ужо не 
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маліўся, а сядзеў у кутку і думаў, што б гэта магло азначаць. Нагадаў паніч 
свайму хлопцу, каб той су пакоіўся, а сам вярнуўся ў залу да забаваў.

Кухары зноў вяртаюцца на кухню і пачынаюць займацца вячэрай, лікві-
ду юць нанесеныя шкоды, гатуюць соўсы, прыпраўляюць розныя прысмакі. І 
хлопец, які так сама супакоіўся і якога хіліць да сну, падыходзіць да аднаго 
кухара і просіць кава лак свечкі. Ставіць яе перад сабой, дастае з кішэні залаты 
алтарык, каб памаліцца Маці Божай і папрасіць яе дапамагчы шчасліва вяр-
нуцца дадому. Толькі ён паспеў дастаць кніжачку і пацалаваць абразок Свя-
той Божай Маці, як ізноў пачало ўсё ўзрывацца ў кухні і не толькі ў ёй, шум 
пачаўся і ў сталовай зале, шампанскае пачало само вы лівацца з кілішкаў, а 
пані, спужаўшыся, паўскоквалі на крэслы, хочуць уцячы, але не ве даюць куды. 
І ўсе накідваюцца гнеўна на паніча:

— Гэта так паніч дзякуе за нашу гасціннасць і свайму слузе дазваляе так 
шкодзіць нам? Просім, каб вы з’ехалі ад нас!

Разгневаны паніч кідаецца на кухню і злосна накідваецца на свайго хлопца, 
кры чыць на яго найгоршымі словамі і дае поўху. Бедны хлопец палохаецца, 
але, адчуваю чы сябе невінаватым, ускліквае: 

— У імя Айца і Сына і Духа Святога! Што гэта азначае? Усякі дух пана Бога 
хва ліць! Я ні ў чым не вінаваты!

І ў гэты момант знікае палац і ўсё астатняе. Сціхае віхор і паказваецца 
ўзыходзячае сонца. А хлопец звяртаецца да пабялелага ад страху паніча:

— Ах, паніч! Давайце лепей вернемся дадому, бо там Ваша маці, відаць, пра 
нас вельмі непакоіцца.

III

Шчаслівы той, хто не быў сумным свед кам  
падзей замежнай краіны, а толькі ся дзеў  

за сталом вясёлых і добразычлівых сваякоў  
у доме сваіх бацькоў і прадзедаў. 

Што гэта была за бабуля ў Дактаровічах?
...Бабуля ад нараджэння была Камаровай, а шлюб узяла з Тадэвушам 

Багданові чам, старастам Кавальскім, кавалерам ордэна святога Станіслава, 
пра які ўзгадаю паз ней. Не ведаю, што гэта быў за тытул стараста Кавальскі, 
дастаткова таго, што бабулю заўсёды называлі старасціхай, ці маладой га-
спадыняй, а для нас, унукаў, яна была ба булькай ці бабуляй, што з’яўляецца 
больш цывільнай назвай. Бабуля, ад нараджэння Ганна Камар, мела пасаг не 
менш чым шэсць тысяч тынфаў78, што ве даю з яе ўлас ных словаў. Здаецца, 

78 Тынф — назва срэбранай манеты ў Рэчы Паспалітай, якая ў канцы XVII—XVIII ст. ужыва-
лася ў да чыненні да манет большых за шасціграшовік і меншых за чвэрць талера незалежна 
ад тыпу выявы. Асобныя катэ горыі тынфа мелі курс адпаведна з утрыманнем металу. Паводле 
ўніверсала 1761 г. тынф Рэчы Паспалітай 1663—1666 гг. ацэньваўся ў 38 грошаў меддзю, а тынф 
Рэчы Паспалітай 1752—1756 гг., прускі 1755—1756 гг. — у 35 грошаў, прускі тынф 1752 г. і 
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што тынф быў такой жа вартасці, як і польскі злоты, але, магчыма, быў трохі 
меншы. Тым не менш выходзіла яна замуж са значным пасагам. Пры гэтым 
амаль столькі ж каштавалі рэчы. Штофы79, рубранты80, дываны, футры, капы, 
тканыя зала тымі шаўковымі ніткамі, былі схаваныя ў вялікім гардэробе паміж 
дарагімі спад чыннымі рэчамі хатняга ўжытку. Летам гэтыя рэчы вывешваліся 
на дзядзінцы для пра сушкі і дзе ля аховы ад молі. Традыцыя захавання спад-
чынных рэчаў існуе і да сённяш няга дня. Як згадвалася, у доме князёў Л. у 
Шчоціне захоўваецца ўжо шмат гадоў адна жано чая сукенка, якая была моднай 
у свае часы. Памятаю, што нам вельмі пада балася, калі гэтыя рэчы вывешвалі 
на сонейка. 

Яшчэ ў бабулі на памяць захоўваўся вялікі кітайскі парцэлянавы пазало-
чаны чай нік. На ім былі намаляваныя пагады і хлопцы з зачасанамі валасамі 
ды завязаным пасярод галавы пучком. Калі прыязджалі госці з далёкіх 
мясцін, то яна паказвала гэты чайнік як нешта незвычайнае, і ён замыкаўся 
служанкай на ключ. Убачыць яго ўдавалася вельмі рэдка, бо бабулі не падаба-
лася, каб гэта пераўтваралася ў штодзённую з’яву. Ніколі не памятаю, каб у 
гэтым чайніку запарвалі каву ці гарбату. Яшчэ ў пасагу яна мела тры чырво-
ныя злотыя (дукаты) з выявай Божай Маці, якія былі загорнутыя ў паперку 
і захоў валіся ў самым далёкім закутку шуфлядкі ў канторцы. Гэта, аднак, не 
дапамагло, і яны былі скрадзены казакамі падчас рабунку 1812 г., пра што я 
распавяду пазней.

Калі я кажу, што бабуля паходзіла з дому Камароў, то гэта адзначае, што не з 
тых, якія былі з Валыні, і не з тых, якія былі такімі заможнымі і вядомымі ў Па-
рыжы. Гэта былі Камары81 з Літвы, з Ашмянскага павета Віленскай губерні.

Гэтыя Камары мелі незвычайную генеалогію і паходзілі з правячых князёў… 
Ма гу сцвярджаць, што з японскіх князёў! Смейцеся сабе, колькі пажадаеце. 
Для падмаца вання маёй інфармацыі, што не прыдумала гэтага сама, зацытую 
цябе, каханая Людвіка К.82, якая з самым шчырым сумленнем казала мне пра 
гэта і мела ў сябе ў малой круг лай шкатулцы копію дакумента, выпісанага з 
архіва Камароў. Было там запісана на ступнае: «у выніку войнаў з татарамі 
адзін з японскіх князёў, дзякуючы пратэкцыі Вялі кага Княства Літоўскага, 
прыбыў у Польшчу і атрымаў грамадзянства. А паколькі ён на зываўся Рамок, 
таму, чытаючы наадварот, набыў мянушку Комар, і было нададзена яму шля-

пазнейшыя — у 30 грошаў. Тынф быў выведзены з аба рачэння паводле ўнівер сала 1766 г. Гл.: 
Сінчук І. Тынф // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2-х т. Т. 2. С. 679—680.

79 Гаворка можа ісці пра шкляны посуд, які выкарыстоўваўся для захавання моцных спіртных 
на пояў і з’яўляўся адначасова мерай вымярэння ёмістасці. Таксама штофам называлі цяжкую 
шаўковую ці шарсцяную тканіну з тканым малюнкам.

80 Магчыма, перакручаны выраз «рэмбрандты», выкарыстаны аўтаркай успамінаў у значэнні 
«каштоўныя па лотны», «мастацкія творы».

81 Камары (Комары) — шляхецкі род уласнага герба «Камар». Род вядомы з канца XV ст. У XVІ—
XVІІ стст. яго прадстаўнікі валодалі маёнткам Жодзішкі ў Ашмянскім павеце.

82 Аўтарка згадвае пра Людвіку Касінскую.
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хецтва з гербам японскіх князёў...» Магчыма, што і гэты чайнік, які так шана-
вала бабуля, паходзіў ад гэтых японскіх князёў.

Каханая Людвіка, бяру цябе сведкай, што не прыдумляю гэтага. Калі пачу-
еш не калі пра гэта, а можа сустрэнемся калісьці з табой, то пацвердзіш, што 
я напісала праў ду. Але тое, што тычыцца тваіх вершаў да Апалінарыя, гэта 
застанецца паміж намі… Хіба сама іх мне накіруеш, у такім выпадку я іх па- 
тлумачу і ўстаўлю ў свае ўспаміны. Але выканаю гэта толькі з твайго дазволу.

***

Якім быў дзядуля, калі ажаніўся, гэтага я не ведаю, прыгадваю сабе толькі 
тое, што меў значны маёнтак Дактаровічы з мястэчкам Раманава83 і некалькімі 
вёскамі, а такса ма два фальваркі, Боркі і Садземічы. 

Пасля смерці дзядулі на застаўную суму гэтых двух маёнткаў купіў мой 
брат Та дэвуш Слаўкавічы, маёнтак на Палессі з вялікай пушчай, але пра гэта 
пазней. Дзяду лю вельмі паважалі суседзі і сваякі. Быў ён добрым гаспадаром, 
абора84 ў яго была адна з найлепшых. Ён завёз галандскіх кароў і займаўся іх 
размнажэннем і вырошчван нем. Ад гэтых кароў атрымліваліся вельмі прыго-
жыя цяляты. Таксама для гэтых кароў былі вельмі добрыя пашы. Але пашы і 
ў Дактаровічах утрымліваліся намаганнямі дзя дулі.

Як толькі [дзядуля] атрымаў гэты маёнтак, заплаціўшы ўдаве пані Гараім, 
якая нават і пяці тысяч з гэтых зямель сабраць не магла, адразу купіў двац-
цаць пар валоў, наняў дзвесце парабкаў, пачаў высякаць лес, выразаць чарот, 
асушваць балоты. Такім чынам, за нядоўгі час ён засеяў жытам, пшаніцай і яч-
менем вялікае і ўрадлівае поле. Вы сокія лугі прыстасаваў для нарыхтоўкі сена 
на зіму, а нізкія — на пашу для кароў і малад няка, таму што цялят першага 
года не выпускалі ў поле, толькі паілі іх сыроват кай і прызначалі на кожнага 
па кварце аўсянай мукі, запраўленай соллю, і па вязанцы сена.

Такі спосаб утрымання жывёлы, мабыць, быў найлепшы і найздаравейшы. 
Сабранае жыта ён перарабляў на гарэлку, а ячмень — на піва, бо пабудаваў 

два вялікія бровары. Зрабіць гэта ўсё было нескладана, бо пры бровары дзей- 
нічалі вадзяныя млыны. Пры гэтым ён меў доступ у Радзівілаўскую пушчу 
ў вялікія будынкі. Пшаніцу адпраўляў ў Каралявец85, адкуль прывозілі каву, 
цукар, віно і спецыі. 

Ён пабудаваў дом з чатырма калонамі, крыты дахоўкай, а не саломай, і бы- 
ло там шаснаццаць пакояў. Заклаў фруктовы сад. Пры гэтым з аднаго боку 
ад дому былі як бы лясныя нетры, а з другога — вялікі стаў, нашмат большы, 
чым у Англіі. З Англіяй па раўноўваю дзеля таго, што мне трошкі яе нагадваў 
дактаровіцкі стаў.

83 Раманава — мястэчка ў Слуцкім павеце.
84 Абора — памяшканне для ўтрымання кароў; кароўнік.
85 Каралявец — Кёнігсберг.
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Летам падчас спёкі ў нядзелю хадзілі туды на прагулку, каб нацешыцца 
выглядам возера, ці, дакладней, става. Але як былі падобныя ангельскія ста-
вы да става ў Дактаро вічах! Там жылі бабры, і на гэтым ставе яны мелі свае, 
падзеленыя на тры паверхі, кватэры, зробленыя з дрэва, з вялікіх бярвенняў, 
спілаваных зубамі і так добра пакладзеных, што ва ўсіх гэта выклікала здзіў- 
ленне. Да гэтага месца магчыма было падплыць толькі чоў нам, і толькі рыбакі 
ведалі, якім чынам можна ўбачыць іх калонію. 

Смешна мне стала, калі нядаўна я прыйшла ў аптэку і папрасіла бабровых 
кро пель. З паўгадзіны аптэкар шукаў па даведніках гэтую назву, не разумею-
чы дакладна, чаго я хачу. Нарэшце я запыталася: 

— Est ce que vous ne savez pas ce que c’est que le Castor?86

— Oui Madame, le castor c’est un amphibie. Cela nous vient de Calcutta. 
Nous en reti rons l’essence c’est trés cher, cela nous vient de trés loin87.

Я не хацела больш займацца тлумачэннем, што не трэба Калькуты, бо і на 
Літве бабры добрыя. Нарэшце пасля доўгіх пошукаў ён знайшоў этыкетку 
Teinture de Castor і даў не калькі дзясяткаў кропляў за некалькі су. Памятаю, 
што гэтая эсэнцыя, запраўленая спір там, у аптэчцы Кароліка заўсёды была ў 
вялікай бутэльцы. Але вяртаюся яшчэ да гэта га става.

Як прыгожа выглядала наваколле, калі першыя маразы схоплівалі воды 
става, а пазней выпадаў снег і ўтвараў, як гаварылася, мураваную даро-
гу, што па лёдзе магчыма было правозіць нават гарматы. Спачатку сяляне 
выязджалі на яго на санях то па дровы, то за іншымі рэчамі, таму што гэтая 
дарога была значна карацейшая і рабіла перавозку значна лягчэй шай. Цяг-
нулася яна вакол двара, і магчыма было чуць спевы едучых сялян. Пачуўшы 
гэтыя спевы, перш за ўсіх выбягалі дзяўчаты-пакаёўкі і з радасным смехам 
крычалі:

— Гэта фурманкі едуць з Раманава, напэўна, на кірмаш у Капыль, альбо ў 
лес па дровы. О! Ужо сапраўдная зіма, на ставе лёд трывалы.

Затым выбягалі хлопцы і рабілі са снегу вялікіх снегавікоў, якіх пасля мароз 
так схопліваў, што яны стаялі як мармуровыя калоны; у другім месцы рабілі 
каток, затым гулялі ў снежкі, кідаючыся ўзаемна шарыкамі са снегу. Колькі 
было там смеху, колькі кры ку, бо часам снежныя шарыкі нечакана траплялі за 
каўнер, а пасля гэтага ўця калі, каб не дасталося вока за вока. Польскія хлопцы 
не баяцца зімы, яны стаялі тры вала. 

Выкарыстоўваўся першы лёд і для лоўлі рыбы. У ім прасякалі палонкі, 
закідвалі туды невад і даставалі мноства шчупакоў, акунёў і лінёў.

А як добра было выехаць на гэты стаў малымі санкамі, таму што ісці пеха-
той бы ло складана, хоць і блізка, бо ногі пачыналі хутка мерзнуць і трэба было 

86 Вы не ведаеце, хто такі бабёр? (фр.)
87 Ведаю, мадам, бабёр — гэта земнаводнае. Іх прывозяць да нас з Калькуты. Мы здабываем з іх 

эсэнцыю, а з прычыны таго, што дастаўляюць нам іх здалёк, гэта вельмі дорага каштуе (фр.).
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бегчы дадому. А санкі былі добра засцеленыя, з добрым футрам пад нагамі, 
было гэта зручна, і таму санкі вы карыстоўваліся з вялікай радасцю.

Ды скажу яшчэ, што калі кінуць вокам на дрэвы, засыпаныя снегам, калі 
пасля маразоў шэрань ляжыць на галінках, падаецца, што сонца іскрыцца 
(бо ў нас пасля Божага Нараджэння сонца добра свеціць амаль па некалькі 
гадзін кожны дзень). Вербы, абсы паныя снегам, адбіваюцца ад сонечных 
прамянёў мільёнамі найпрыгажэйшых зорачак. Ніводзін мастак-пейзажыст не 
адлюстраваў яшчэ гэтага краявіду.

Штогод на Парыжскай выставе малююць зіму, але яна як бы парцэлянавая. 
На ват Арас Вернэ88, які некалькі гадоў пражыў у Пецярбургу, намаляваў сябе 
ў сан ках з трыма коньмі, кіраваных возчыкам, з вялікай барадой, хутка едучым 
па Ладажскім возеры, але сам Вернэ закутаны ў каптур, у нацыянальнай ру-
скай шапцы, нічога не ба чыць, [мастак] толькі перадаў, як ён адчувае суворы 
мароз Пецярбурга. Распавя даюць, што калі цар Мікалай адпраўляў Вернэ ў 
Пецярбург, жадаючы, каб ён нама ляваў пера могу пад Варшавай, ён запытаўся 
ў яго, ці жадае той выканаць гэтую замову: «Ведаю, што Вы француз і паходзіце 
з ліберальнай краіны, можа, Вы не маеце ахвоты маляваць гэтую пера могу?» 
Вернэ, як быццам, адказаў яму: «Дык не першы раз прый дзецца мне маля ваць 
Хрыста ўкрыжаванага».

Бліжэй да вясны, калі лёд раставаў, змяняўся выгляд става. Пачыналі 
вымалёўвацца выспачкі, сфармаваныя з высокага трысця, якое мела белыя 
пушыстыя хвасты, а паміж імі даволі вялікія алешыны. Гэтыя алешыны былі 
ўлюбёным месцам для салаўёў, там яны ра білі свае гнёзды, а ў маі цэлымі 
харамі распачыналі свае такія мілыя і прыемныя спевы. Ад сёмай гадзіны 
ўвечары і цэлую ноч, спаборнічаючы адзін з другім, аж да адзі наццатай гадзіны 
раніцы ліліся іх галасы. Я ўжо ніколі не буду чуць гэтых спеваў! Але, каханыя 
мае салаўі, як удзячна я вам за тое, што ў маім дзяцінстве рабілі вы больш 
прыемнымі першыя хвіліны майго жыцця, і ў якасці ўдзячнасці прыміце гэ-
тыя мае ўс паміны!.. І хто ведае, ці ўбачымся мы яшчэ? O! Якое таямнічае наша 
жыццё і на зямлі, і ў далейшым! Не! Не тут наш канец... Не! Тут мне прыходзіць 
на памяць фрагмент з успамінаў Шатабрыяна89, які пісаў наступным чынам: 

Тут заўважаю я напрыканцы дарогі крыж. Пад гэтым крыжам, які 
ўзнёсся паміж дрэвамі, ляжала некалькі апалых ліст коў, якія зваліліся 
пад ногі Збавіцеля распятага. А быў гэта дзень Святога Францішка 
Асізскага90, таго святога, які заклікаў паганскія народы да хрысціянскай 
веры. Сам ап рануўшыся ў простае адзенне, прымушаў ён людзей з бага-
тага свету быць міласэр нымі да ўбогіх. Ставіў жабрака перад вачыма 

88 Вернэ Арас (1789—1863) — французскі мастак, які маляваў у парадным гістарычным жанры.
89 Шатабрыян Франсуа Рэнэ (1768—1848) — французскі пісьменнік і палітычны дзеяч, аўтар 

успамінаў «Замагільныя запіскі», якія выйшлі ў 1848—1850 гг.
90 Францішак Асізскі (1182—1226) — святы, заснавальнік жабрацкага ордэна, назва якога паходзіць 

ад яго імя. 
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багацея, і такім чынам змушаў да братэрскай любові, Хрыстом нам 
прадпісанай. 

Гэты святы меў асаблівую братэрскую любоў да ўсяго, што было 
створана, над чым, здавалася, з-за свайго нявіннага і пабожнага жыцця 
меў нададзеную яму ўладу. Вось як звяртаўся ён да паствы: «Сёстры і 
браты родныя! Ухваляйце Бога і любіце яго, бо ён вам даў прыгожыя 
крылы і гэтую вольнасць палёту ў паветры». Пташкі, ды нават i рыбы 
слухаліся яго, хадзілі за ім. А калі спаткаў ён статкі авечак і бараноў, 
загадаў ім: «Пады дзіце да мяне, браты і сёстры!» І часам выкупаў іх 
з-пад нажа мясніка, прыгадваючы свайго нявіннага баранка, забітага, 
замучанага і распятага дзеля збаўлення людзей. Палявы конік, празваны 
Cigale, які меў сваё месца каля фігавага дрэва пры дзвярах Св. Фран цішка 
ў Порцыне91, куляй прылятаў да яго на заклік: «Падыдзі сюды, конік, 
браце мой каханы, узнясі хвалу Богу голасам сваім». Такім жа спосабам 
ён прыручыў салаўя, пясту ю чы яго ў руках, а пасля малітвы бласлаўляў 
яго і выпускаў у неба. Калі жадаў памаліцца ў лесе ці ў полі, звяртаўся 
маўкліва да ластавак і іншых пташак, і яны чулі яго голас; так як у 
першыя часы стварэння чулі галасы нявіннага чалавека.

Гэтае апавяданне адхіліла мяне ад далейшых успамінаў пра майго любімага 
і добрага дзядулю. Быў ён увесь заняты гаспадаркай, заклаў борці, якія былі 
асобна агаро джаны. Налічвалася ў яго болей за сто вулляў. Забылася яшчэ 
пазначыць, што распачаў ён з таго, што ўсім гаспадарам, якія ў гэтым мелі 
патрэбу, параздаваў вупраж.

Ніколі я не чула, каб сяляне там не мелі хлеба. Праўда, пільна сачылася, каб 
кожны з іх засеяў сваё поле. Таксама не памятаю, каб яны скардзіліся, што не 
маюць сродкаў, каб заплаціць падаткі. 

Прывезлі і авечак, але падаецца, што палі былі нізкія і вільготныя, таму іх 
трымалі нядоўга. Але трымалі яшчэ табун прыгожых коней. Быў, як памятаю, 
на стайні прыгожы, брудна-сіваваты жарабец, які зваўся Асірыец, і другі, увесь 
белы, — Араб. Бацька кожны вечар выязджаў на шпацыр на гэтым кані, а пра 
Араба я распа вяду пазней, як атрымалася ў яго пазбегнуць рабунку казакоў 
падчас 1812 года. А зараз вяртаюся да ордэна. 

Калі польская краіна ўжо заняпала, бедны кароль Панятоўскі (на мой по-
гляд, ён бедны і ўвогуле не здраднік) не ведаў, што рабіць сярод нязгоды ў 
краіне і агрэсіі пагрозлівых суседзяў.

Сіла знаходзілася не ў адных толькі руках караля, бо кіравалі Польшчай 
кароль і Рэч Паспалі тая. Панятоўскі жадаў схіліць на свой бок знакамітых 
шляхціцаў, і на апошнім сойме ў Горадні сярод іншых грамадзян узнагародзіў 
ордэнам [св. Стані слава] майго бацьку. Але на той час гэты ордэн быў неда-
статкова вядомы, тра піў ён з Маскоў шчыны (хоць, калі Напалеон прыбыў у  

91 Ганна Герыч, відавочна, мае на ўвазе капліцу Св. Дзевы пад назвай Порцыункуле, якую 
Францішак Асізскі адрамантаваў і пасяліўся побач з ёй. 
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1806 годзе ў Варшаву, то вельмі паважаў тых, хто меў гэты ордэн, — Станісла- 
ва Патоцкага і г. д.). Бацька падзякаваў ка ралю і сказаў, што не заслугоўвае 
гэтага ордэна, але мае старога цесця, вельмі пава жа нага ў павеце, пры гэтым 
дасканалага земляроба, які здолеў, дзякуючы сваім намаган ням, зямлю, што 
ляжала аблогам, пераўтварыць ва ўрадлівую. Такім чынам добраму дзядулю і 
прыбыў на старасць гэты ордэн. 

[Сыпаліся] ўдары супрацьлеглага боку, які таксама адплочваў у сваіх ліс-
тах вока за вока. Паводзіны караля і яго двара выстаўляліся ў найчарнейшым 
святле. Так пасту пова да найвышэйшай ступені павялічвалася напружанне, 
пакуль сойм не сабраў ся ў Варшаве.

Атачэнне, якое выступала супраць двара, магутна выступала на сойме, і 
складана бы ло цешыць сябе надзеяй, што магчыма іх чым-небудь змягчыць.

Шмат паслоў прыбылі ў Варшаву з непараўнальна большай, чым звычайна, 
узбро енай світай, і вялікі каронны маршалак, абавязкам якога з’яўлялася прыз-
начэнне сена тарам і паслам месца для размяшчэння, быў заклапочаны тым, 
як іх усіх размясціць. З’я вілася шмат нараканняў, што ён вызначыў зручныя 
памяш канні толькі асобам з рэгаліямі, а астатніх размясціў, як атрымалася. 

Ужо перад пачаткам пасяджэнняў можна было ўбачыць, што для двара, 
калі ён вырашыць застацца пры сваім, сітуацыя будзе складанай. Рэгалісты92, 
уражаныя рас паў сюджанай народнай нязгодай, прыціхлі, каб не справакаваць 
большага абурэння, і нават не выступілі ў сенаце з належнай актыўнасцю, 
хоць познанскі ваявода Астрог смела выступіў супраць нелегальных з’ездаў. 
Несумненна, яны жадалі перача каць, каб асту дзіўся першы запал праціўніка, і 
дзеля гэтага палічылі бессэн соўным дэман стра ваць адкрыты супраціў са свай-
го боку. Калі хтосьці назіраў бы за гэтым збоку, то мог бы, на пэўна, палічыць, 
што двор і яго прадстаўнікі засумняваліся ў сваёй перамозе і выра шылі прыз-
наць больш слушным пажаданне народа; аднак яны памыліліся б — няглядзя-
чы ні на што, было вырашана заставацца пры сваім, нават калі б прыйшло-
ся выкары стоўваць зброю. А тым часам зацягваннямі і іншымі намаганнямі 
[двор] імкнуў ся пасла біць праціўніка. 

Пасольская ізба, дакладна трымаючыся інструкцый, якія былі выдадзены 
паслам на сойміках, нягледзячы на намаганні каралеўскага боку, паведаміла, 
што не можа пры ступіць да спраў, пакуль кароль не ліквідуе ўсе грамадскія 
супярэчнасці, не выпра віць прававых памылак і не дапоўніць умоваў, па якіх 
дакладна прысягаў.

***

Дзядуля, на вялікі жаль сваёй жонкі, дачкі, хатніх і ўсіх, хто яго ведаў, 
памёр, па ехаўшы на кантракты ў Менск. Памятаю, што жалобу па ім насіў 
увесь двор: бабуля, ма ці, тры служанкі, пакаёўкі і г. д. У пакаёвак збоку на гру- 

92 Рэгаліст — асоба высокага стану. 
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дзях былі прычэпленыя банты са стужак рознага колеру з доўгімі канцамі. Не 
ведаю, што гэта азначала, але добра памя таю, што гэта было менавіта такім  
чынам. 

Дзядуля пакінуў сваёй жонцы ў пажыццёвае карыстанне увесь маёнтак, а 
таксама капіталы з Язерскага і грошы, якія засталіся пасля падзелу Грэкаві- 
чаў93, пры гэтым не пакінуў за сабой ніякіх даўгоў.

Штогод бабуля магла мець прыбытку з гэтага маёнтка не менш, чым 60 000 
поль скіх злотых. Але сама яна, як я памятаю, нічым не кіравала, ні пра што 
не нагадвала і ні да чаго не чаплялася; толькі за каровіна малако кожную су-
боту ёй прыносілі мяшэчак з грошыкамі, якіх не бывала больш за сто. Гэтыя 
грошыкі яна раздавала: дзесяць кожную суботу давала бабцы з ружанцам, кож-
ны дзень па тры грошыкі вартаўнікам, якія пры носілі ёй дровы для каміна, 
раз на тыдзень па шэсць грошыкаў камінарам; рэшту раз давала жабракам, 
якія прыходзілі пад яе вокны, а тое, што заставалася, прайгравала штовечар з 
ксяндзом пробашчам ці пані рэзідэнткай у мар’яж.

Было штосьці іншае, што было патрэбным ёй для жыцця. Між тым мела 
яна для сваіх патрэбаў экіпаж і шэсць коней, лёкая, хатнюю прыслугу і трох 
дзяўчынак, якія абавязаны былі кожны дзень чытаць малітвы на ружанцы, 
хадзіць за ёй, таму што часам магла яна ўпасці і трэба было яе пільнаваць, а 
таксама штодзённа ездзіць з ёй на дрож ках на шпацыр. Пры гэтым ездзіла 
яна кожны аўторак да Борак, такі сама прыдумала вершык, бо мела пачуццё 
гумару. 

Боркі — гэта фальварак, дзе сям’я аканома чакала яе на абед. Кожную ня- 
дзелю ез дзіла яна ў Раманава на святую імшу; бо дзядуля памятаў пра касцёл і 
пабудаваў там драўляную ўніяцкую цэркаўку. Былі дзве рускія царквы, і таму 
было найбольш для гэтага прычын. Для яе адной да самай смерці там служыў 
капелан. 

Служыць імшу ездзіў Каролік ці рызнічы Рубіс, мешчанін з Раманава. Калі 
пачы наўся Вялікі пост, то яна ўголас кожны дзень чытала Евангелле, напіса- 
нае па-славян ску. 

Засталіся ў мяне ў памяці назаўсёды яе словы, якія пачула, прабягаючы 
праз яе пакой, калі яна, прасякнутая гарачай верай, выразна чытала:

Аднойчы ішоў Kleofas94 з другім вучнем і падышоў да іх падарожнік, 
які ска заў ім:

— Чаму Вы такія сумныя?...
А сам падарожнік быў падобны на Хрыста ўваскрэсшага.

O, дарагая памяць!

93 Верагодна, Ганна Герыч памылілася ў назве і гаворка ідзе пра Грыцэвічы — вёску, якая належа-
ла Рэйтанам. Гл.: Aftanazy R. Dzieje rezydencji… S. 220—221. 

94 Аўтарка перайначвае на польскі манер грэцкую форму напісання імя Клеопа. Kleopas (грэц.) — 
адзін з двух вучняў, якім Ісус Хрыстос з’явіўся пасля свайго ўваскрэсення на шляху ў Эмаўс (Лук. 
XXIV, 18). 
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І такім чынам пражыла яна шмат гадоў, не ведаючы, што робіцца ў свеце. 
Яе па літыкай былі малітва і міласць, а штодзённай газетай — Евангелле. 

Акрамя ўсялякіх пераменаў у краіне, яна бараніла [маёмасць] сваім пра-
вам пажыццёвага карыстання ад секвестраў, ад канфіскацый, калі браты 
знаходзіліся за мя жой ці служылі ў войску. Яна з’яўлялася найвышэйшай свя-
той сілай нашага дому. Най большыя праблемы ў полі, свеце, нязгода паміж 
сваякамі; там увечары можна было знайсці бабулю, якая сядзела на канап-
цы каля століка і вязала панчохі з шэрых грубых нітак, а потым раздавала іх 
паляўнічым, якія прыносілі ёй дзічыну. Вялікі агонь з каміна свяціў далёка 
з акенцаў яе пакоя. Які б ні прыязджаў госць, багаты ці бедны, яго часта валі 
цудоўнай кавай са смачнымі вяршкамі, а ўвечары яны мелі начлег, а коні корм. 
Казалі пра яе, што яна была своеасаблівай. Чаму? Таму, што часамі спявала 
сваю любі мую песню. У гэтай песні апяваліся цуды Божай Маці, якія славіліся 
па ўсёй Літве, як і Маці Божай Чанстахоўскай, вядомыя і па сённяшні дзень. 
Песня пачыналася наступным чы нам:

Жыровічы,
Ласкі крыніца!

І далей:

I Чарнецкія і Кардэцкія,
І смелыя Хадкевічы,
То прызнаюць, што адчуюць,
Божай Маці ахову!...

Калі яна была ў добрым настроі, то спявала, радасна папляскваючы ў 
далоні, а другія глядзелі на гэта і смяяліся. Сёння я ўжо па-іншаму гляджу на 
гэта, чым раней. Прыгадваю сабе аднаго з найлепшых псалмістаў, які, прахо- 
дзячы праз святую арку, пляскаў у далоні, выказваючы такім чынам радасць 
збаўлення ад будучыні; і разумею, што найлепшым будзе радавацца, калі мы 
маем упэўненасць у дарозе да неба, чым млосна і не натуральна выводзіць трэлі 
прыдуманых пачуццяў знясіленага хваробаю сэрца, якое не ведае, дзе і чаго 
жадаць. І нават гэтае пачуццё выказана польскімі героямі, якія разам з любоўю 
да бацькаўшчыны мелі такую незвычайную веру, што нават у народных пес-
нях адбіваліся рэхам іх надзеі, надаючы чароўнасць гэтай простай паэзіі.

Між тым вяртаюся да таго, што калі [бабуля] ўвогуле не ведала, што робіц ца 
ў свеце, хто кіруе краінай і якія адбываюцца змены, то ў гэтай яе несвядомасці 
надышоў 1812 год.

Хутка праходзіла [па нашай зямлі] расійская армія пад камандаваннем Ба-
граціёна, якую пераследавалі французскія, польскія і іншыя войскі. Адступаю-
чы ці, да кладней кажучы, уцякаючы, маскалі разбуралі і спустошвалі ўсё, што 
маглі. Казакі, адхіляючы ся ад галоўнага атрада, нападалі на маёнткі і рабавалі 
іх, а чаго не маглі заб раць з сабой, тое палілі, гарэлку ў бочках разбівалі і г. д.

Уварвалася аднойчы ў Дактаровічы вялікая зграя гэтых казакоў, а бабу-
ля сядзела на сваёй канапцы; у адной руцэ трымала яна ружанец, а ў другой 
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кніжку для набажэн ства. І такім чынам сустрэла рабаўнікоў-казакоў у сваім 
пакоі. Была яна здзіўлена іх з’яўленнем, але не спалохалася, толькі была ша-
каваная, што простыя салдаты так фа мільярна сябе паводзяць, пачала тупаць 
на іх нагамі і грозна закрычала: 

— Што гэта азначае! А ці дазволена Вам хадзіць па маіх пакоях? Што ска-
жаце?!

Казакі на гэта адказваюць ёй:
— Ну, матушка! Ты святая! Дай нам хоць што-небудзь на лапікі.
— Нічога не дам! Ідзіце прэч адсюль, Вам не дазволена тут хадзіць...
І казакі, кланяючыся, выйшлі. Але не так шчасліва адбылося пры другім 

спаткан ні. Пасярэдзіне дзядзінца знаходзіўся компас; бабуля мела звычай 
падыходзіць да гэта га компаса па некалькі разоў на дзень і прыстасоўвала да 
гадзін, якія ён паказваў, малітвы на ружанцы; так яна рабіла асабліва пасля 
таго, як быў скрадзены гадзіннік.

Пасля таго, як яна выправіла першых казакоў з пакоя, падыйшла да вакна 
і ўбачы ла, што казацкія коні прывязаныя да яе любімага компаса. Бярэ яна 
сваю палку, з якой хадзіла на шпацыр, і накіроўваецца проста на дзядзінец. 
Падыходзіць да натоўпу каза коў і пачынае дакараць іх за тое, што яны пасмелі 
прывязаць сваіх коней да компаса. Адныя нават не звярталі ўвагі на тое, што 
яна казала, а другія глядзелі на яе і нічога не адказвалі. Але ў канцы адзін з 
казакоў узяў за слуп і, вывернуўшы яго, бо быў ён і так ужо трохі пашкоджаны, 
запытаўся ў яе, з якой нагоды яна так злуецца, няўжо з-за кавалка спарахне-
лага дрэва? Пачуўшы гэта, замахнулася яна на казака сваёй палкай і хацела 
яго ўдарыць. Разгневаныя казакі ледзь не забілі яе. Калі б не хатняя прыслуга 
і ўнук, які быў тады ў доме, не ведаю, чым бы ўсё гэта скончылася. 

Пасля гэтага здарэння хатнія спужаліся і вырашылі, што не трэба бабулю 
надалей пакідаць дома, і адправілі яе ў Слуцк. Там жыла пані Рымша, наша 
блізкая сваячка, якая выйшла замуж ад маіх бацькоў.

Ужо тры дні жыла бабуля ў Слуцку, калі ўся расійская армія хутка ады- 
ходзіла. Але, як толькі бабуля выехала, дом стаў пустым, бо ўсе афіцыялісты 
паўцякалі ў лес ад казакоў, якія пачалі спусташаць пакоі. Тады дасталося і бед-
най канторцы, у якой папра бівалі дзідамі дзіркі, тады зніклі і тры галандскія 
дукаты, і кітайскі чайнік, які дастаўся ад японскіх князёў..., і балдахін над лож-
кам бабулі быў увесь разадраны на кавалкі! З чаго змаглі, зрабілі яны для сябе 
лапікі, усё астатняе, па сваім звычаі, знішчалі і папсавалі, як маглі, можа нават 
ад злосці, што так мала ім дасталося, бо срэбра, якое было тут раней, вывезлі 
ў Грушаўку і закапалі ў зямлю. А дзядзька, які яшчэ жыў там, уладальнік 
Грушаўкі, папрасіў толькі, каб яму не казалі, у якім месцы хаваюць [рэчы]. 
Там армія не праходзіла, і ўсё захавалася. 

Зараз распавяду пра Араба. Калі спусташалі ўсё па розных закутках, казакі 
кінуліся ў стайню, аднак нічога там не знайшлі, акрамя прыгожага белага ара-
ба, які з-за старасці еў толькі мяккі хлеб. Убачыўшы каня, які там застаўся, пры-
бег адзін з казакоў, асядлаў яго і паспрабаваў з гэтым здабыткам хутчэй далу-
чыцца да сваіх. Паслухаў яго араб, пабег галопам праз даволі вялікі дзядзінец, 
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мінуў гаць, стаў, млын, але калі спатрэбілася выехаць за браму, якая аддзяляла 
двор ад гасцінца, араб прыпы ніўся, як укапаны, і так моцна прымацаваў свае 
ногі да роднай зямлі, што ніводнага кроку не зрабіў уперад.

Нічым не дапамаглі батагі, бізуны і свіст, мусіў казак ні з чым злезці з каня 
і дага няць сваю каманду, а араб, пазбавіўшыся свайго несапраўднага ездака, 
павяр нуў з гасцінца да сваёй любімай стайні і там спакойна праз нейкі час 
скончыў сваё жыццё ў родным загоне.

Праз тры дні хатняя прыслуга дала знаць, што можна ўжо было вяртацца, 
бо ўся расійская армія адышла. Вяртаецца бабуля дадому і нічога не можа зра-
зумець, што адбываецца. Пад’язджае яна і зноў бачыць дзядзінец, запоўнены 
салдатамі, але ўжо не казакамі, а польскімі. 

Напярэдадні меў тут начлег князь Юзаф Панятоўскі95 з усім сваім штабам, і 
ў тую хвіліну, калі бабуля ўязджала на дзядзінец, выбіраўся ён са сваім штабам 
у далей шую дарогу на Слуцк, а адтуль — на Мазыр ці Бабруйск, ужо не ведаю 
дакладна куды, таму што дзіўныя рэчы распавядалі пра гэтую нешчаслівую 
вайну 1812 года. Але зноў вяртаюся да бабулі. 

Яна, як толькі выйшла з экіпажа, пайшла ў свой пакой. Але што яна там, не-
барака, знайшла? Адзін развал! Столікі паламаныя, канторка разбітая, паперы 
і кніжкі, якія ў яе былі, парваны на кавалкі і раскіданыя па падлозе, і, што самае 
найгоршае, любімы балдахін з ложка садраны і дарэшты знішчаны! Убачыўшы 
гэта, а таксама поўны дзядзі нец вайскоўцаў, разважаючы па-свойму: дзе сіла, 
там і перамога, яна проста ідзе туды, адкуль, як яна разумее, ёй нанеслі шкоду. 
Дарма было ёй тлумачыць, што гэта князь Панятоўскі, пляменнік нябожчыка 
караля, нічога не дапамагло. Яна наблізілася да яго і пачала напышліва гава-
рыць:

— Ці гэта прыгожа, што князь, як мне сказалі, разарваў мой балдахін на 
кавалкі і дазволіў сваім казакам разрабаваць мой дом?!

Князь Панятоўскі адказаў ёй са сваёй ветлівай усмешкай:
— Яснавяльможная пані, гэта не мы, гэта не мае салдаты, не палякі, а 

маскоўскія казакі зрабілі; ідзем зараз за імі, каб адпомсціць за Вас. 
Пасля ўсіх гэтых выпадкаў бабуля жыла яшчэ досыць доўга. Справілі ёй 

новы балдахін над ложкам, парамантавалі хатнія рэчы. Каштоўнай мэблі, як я 
распавядала, у яе не было, акрамя ложка і канапы. У пакоі з аднаго боку стаяла 
вялікая печ з кафлі, а з друго га — камін, у якім агонь гарэў цэлы дзень, побач з 
ім стаяла вялікая скрыня для дроваў, якія штодзённа прыносілі вартаўнікі. На-
супраць канапкі, паміж двума вокнамі вісеў абраз Маці Божай Беззаганнай. З 
аднаго боку ад яго вісеў ружанец, а з другога — залаты гадзіннік (пра які я ка-
зала, што пазней ён будзе скрадзены). У куце пакоя стаяў столік, пакрыты ды-
ваном ручной работы. Яшчэ перад апісанымі падзеямі на гэтым століку ляжалі 

95 Панятоўскі Юзаф (1763—1813) — князь, вайсковы і дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай. 
Пля меннік караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. У 1812 г. камандаваў 5-м корпусам у 
напалеонаўскай ар міі.
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кнігі для набажэнства, але вокладкі ад штодзённага чытання так павыціраліся, 
што кожная кніга была перавязана стужкай. 

Калі я пісала, што яна мела экіпаж і шэсць коней на стайні, то толькі для таго, 
каб пазначыць, што яны насілі тытул: коні яе мосці старой. Бо калі прыязджаў 
экіпаж і яна ся дала разам з пані Пясецкай і Рагазінскай, і яны ехалі павольна 
(нягледзячы на тое, што яна была ўжо старой, ездзіць любіла хутка), яна тады 
звярталася да фурмана:

— Грыцю, чаму ты валачэшся, як слімак! Як табе не сорамна, коні нічога не 
ро бяць, толькі стаяць на стайні!

— Так, — адказваў сабе пад нос Рыгор, — вельмі яе мосць ведае, як коні яе 
мосці стаяць на стайні. Не прайшло і гадзіны, як мы вярнуліся з Нясвіжа. Не 
далі аўса з’есці, як пачулі: запрагай, запрагай!

Яна любіла, калі прыязджалі госці, але не любіла, калі яны ад’язджалі. І 
калі на працягу некалькіх дзён ніхто з гасцей не прыязджаў, мы з Мар’янай 
Мер жаеўскай прыбіраліся, а дзеўкі тады паведамлялі:

— Ваша мосць, афіцэркі з Раманава прыехалі ў госці.
А калі яна бачыла нас, то звярталася да нас са смехам:
— І добра, што гэтыя афіцэркі прыехалі, будуць гуляць са мной у мар’яж 

сёння ўвечары.
Калі яна ўзгадвала, што доўгі час не бачыла кагосьці са сваякоў, то пыта-

лася:
— Скажыце, а куды дзеўся ўнук Станіслаў? А ўнук Дамінік96? Калі яны 

паўміралі, то хоць бы прачытаю за іх малітву, вечная ім памяць. 
Смерці яна не баялася. Калі часам, задумаўшыся, яна сядзела, а хто-небудзь 

са сваякоў ці з прыслугі глядзеў на яе тужлівым позіркам, бабуля з усмешкай 
адказвала на гэ тае маўклівае пытанне:

— Вось бабка, жыве і жыве!
Да самай сваёй смерці яна хадзіла, ніколі не ляжала. Але аднойчы мы ўстры-

вожы ліся, што ў яе распухлі ногі. Адправілі па доктара. Калі той прыехаў, яна 
ўжо не магла ўстаць з ложка. Доктар падышоў да бабулі, каб падаць ёй лекі, 
але яна паволі адхіліла яго руку і, скіраваўшы вочы і рукі ў неба, вымавіла свае 
апошнія словы:

— Там мой доктар!...

96 Рэйтан Дамінік (1783—1851) — сын Міхала Рэйтана і Ганараты Багдановіч, брат Ганны Ге-
рыч, уласнік Грушаўкі з 1845 г. 1 студзеня 1816 г. атрымаў чын падпалкоўніка, у 1833 г. быў 
узнагароджаны залатым крыжам польскага вайсковага ордэна і кавалерскім крыжам ганаровага 
легіёна. Меў сына Стэфана Міхала Яна (ахрышчаны 20 ліпеня 1824 г.), які пабраўся шлюбам з 
Марыяй Несялоўскай. Гл.: НГАБ. Ф. 319, воп. 2, спр. 2716, арк. 18—18 адв., 44.
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далейшы працяГ літоўскіх успамінаў.  
пра маёнтак ішкалдЗь і як я там Гаспадарыла97

…Калі дайшла справа да вяртання сродкаў, то мне было выплачана сто ты-
сяч польскіх злотых98. Гэтую суму я размясціла ў аднаго заможнага пана, які 
знаходзіўся ў шлюбе з маёй кузінкай. Ён выплочваў мне дзесяць адсоткаў з 
сумы, размешчанай у двух фальварках на Палессі. Як толькі была аформлена 
гэтая дамова, распачаліся розныя абгаворы i зайздрасць. Мне зайздросцілі ў 
тым, што без усялякай працы я атрымліваю такі вялікі адсотак ад размешча-
най сумы99. Некаторым не падабалася таксама тое, што хоць я і дзяліла грошы 
са сваім шваграм, але яны забралі б з радасцю і тыя два фальваркі. Праз шэсць 
гадоў, пасля заканчэння кантракта, мне вярнулі закладзеныя грошы. Я ж была 
вельмі рада таму, што, не прыкладаючы ніякіх намаганняў, атрымлівала гро-
шы як бы невядома з чаго.

Далей я пачала шукаць магчымасці, каб размясціць свае сродкі на застаўных 
землях і ўжо самой заняцца гаспадаркай.

Мне быў выдзелены фальварак Ішкалдзь у Наваградскім павеце Гарадзен-
скай губерні. На той час ён з’яўляўся ўласнасцю княгіні Стэфаніі Радзівіл100, 
дачкі Дамініка101.

Папярэдне гэты маёнтак меў да пяцідзесяці гаспадароў, але пераходзіў  
ад даўжнікоў за пазыкі. Князь Дамінік падаў прыгожы прыклад патрыятыз-
му ў 1812 годзе. Ён пакінуў свой маёнтак і далучыўся да Напалеона. Адзін 
паляк заплаціў за яго 15 000 польскіх злотых і атрымаў маёнтак па традыцыі 
ў арэнду. Было тут таксама мястэчка і некалькі вёсак, але яны мне не на- 
лежалі.

97 Пераклад гэтай часткі ўспамінаў зроблены з рукапісу са збораў Музея Адама Міцкевіча ў Пары-
жы. Гл.: MAM. Rkps 1031. Anna z Rejtanów Geritzowa «Urywki z pamiętników». Cz. 3. «Dalszy ciąg 
wspomnień litewskich. O majątku Iszkoldzi i jak ja tam gospodarowałam». 

98 Аўтарка мае на ўвазе вяртанне сродкаў, здзейсненае французскім урадам за пастаўкі сваякоў яе 
мужа Караля Герыча падчас вайны 1812 г. 

99 У XVIII—XIX стст. памер адсотка ад размешчанай на маёнтках сумы мог вагацца ад 8 да 10. 
100 Радзівіл Стэфанія (1809—1832) — дачка Дамініка Радзівіла і ягонай другой жонкі Тэафілы 

Мараўскай. У 1828 г. Стэфанія выйшла замуж за расійскага фельдмаршала, графа Людвіка фон 
Вітгенштэйна. Ад гэтага шлюбу нарадзіліся двое дзяцей: Пётр (1831—1887) і Марыя (1829—
1897). 

101 Радзівіл Дамінік (1780—1813) — князь, сын Гераніма Вінцэнта Радзівіла і нямецкай княгіні 
Соф’і Дароты Фрыдэрыкі Турн-і-Таксіс. З’яўляўся XI нясвіжскім ардынатам і ІХ алыцкім ар-
дынатам. Палкоўнік польскага войска, уласнік маёнткаў Біржы, Слуцк, Капыль і інш. У 1804 г. 
асталяваўся ў Нясвіжы. У 1807 г. пабраўся шлюбам з Ізабелай Мнішак, аднак шлюб пратрымаўся 
толькі 14 дзён, пасля чаго ён выехаў у Варшаву разам з Тэафілай Старжэнскай з дому Мараўскіх, 
з якой ажаніўся ў 1809 г. У 1810 г. уступіў у армію Вялікага Герцагства Варшаўскага, у чыне 
палкоўніка кіраваў 8-м уланскім палком. Далучыўся да французскага войска і ў чэрвені 1812 г. 
разам з Напалеонам уступіў у Вільню, дзейнічаў у паходзе на Маскву, быў паранены. Памёр ад 
ран, атрыманых у 1812 г.
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Старонка з успамінаў Ганны Герыч.
Крыніца: Muzeum Adama Mickiewicza (MAM) w Paryżu. Rkps 1031. Anna z Rejtanów Geritzowa  

«Urywki z pamiętników». Cz. 3. «Dalszy ciąg wspomnień litewskich.  
O majątku Iszkoldzi i jak ja tam gospodarowałam». S. 1.
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Затым гэтыя землі ў якасці пасагу атрымала княгіня Тэафіла Радзівіл102 
ад брата князя Караля, пра якога я ўзгадвала раней. Яна аплаціла большасць 
пазыкаў, атрымаўшы ад мяне за іх грошы.

Зараз гэтая ўласнасць належыць князю Людвіку Вітгенштэйну103, хоць 
застаўнае права і інвентар маёнтка знаходзяцца ў мяне. Але пра гэта пазней.

Распачала я гаспадарыць без усялякага ўяўлення пра гэтую справу. Пер-
шы год быў такім няўдалым, што я не атрымала і трох адсоткаў. Напачатку я 
разлічвала, што бочка жыта будзе збывацца па дваццаць чатыры злотых, а на 
самай справе вымушана была прадаваць яе па пятнаццаць злотых. Усе пра-
дукты тады былі вельмі танныя, і ніхто іх не купляў.

Занялася я таксама мебліроўкай пакояў. Домік быў драўляны, як і боль-
шасць падобных у Літве. Ён складаўся з шасці пакояў — тры з іх выходзілі 
на поўдзень, а тры на поўнач. Дзядзінец быў прасторны. Я абнесла яго ага-
роджай, насадзіўшы вакол італьянскія таполі, бярозы, насадзіла таксама мно-
ства ружаў і пасеяла зялёны газон. За домам быў разбіты сад і пасаджаныя 
фруктовыя дрэвы. З яго мне саступілі толькі частку. Князь Дамінік памёр у 
Францыі ў 29 годзе…104 У якасці напаміну пра гэта застаўся толькі вершык, які 
заканчваўся наступнымі словамі: «Kilka przez lat...»105

Быў тут [у Ішкалдзі. — В. Г.] мураваны гатычны касцёл, пабудаваны ўжо 
пасля арыянаў і прысвечаны з гэтай нагоды Святой Тройцы106. Як вядома, 
арыяне не прызнавалі гэтай святой для нас таямніцы. 

Фундуш на касцёл быў ахвяраваны княгіняй Лавініяй Радзівіл107. Стаяў ён 
на ўзгорку сярод кустоў. Больш за ўсё тут было ляшчыны, дзікай ігрушы і 
да т. п. Вылучалася месца таксама квітненнем розных кветак, але збольша-

102 Маецца на ўвазе Тэафіла Канстанцыя Радзівіл.
103 Вітгенштэйн Людвік фон (1799—1866) — расійскі фельдмаршал, граф, муж Стэфаніі Радзівіл. 

Пасля яе смерці ажаніўся з княжной Леанілай Баратынскай (1816—1918) і стаў пераемнікам 
вялікай спадчыны Радзівілаў. 

104 Канец сказа напісаны неразборліва. 
105 Канец фразы не расчытаны.
106 Аўтаркай не зусім дакладна падаецца інфармацыя пра Ішкалдскі касцёл. На самай справе 

касцёл Святой Тройцы быў пабудаваны віцебскім і смаленскім старастам Мікалаем Неміровічам 
у сваім маёнтку Ішкалдзь каля 1472 г. У другой палове XVI ст. ён пераўтвараецца наступным 
уладальнікам Ішкалдзі Мікалаем Радзівілам Чорным у кальвінісцкі збор, а ў 1640—1641 гг. 
касцёл зноў пачынае дзейнічаць як каталіцкі храм. Гл.: Кушнярэвіч А. Ішкалдскі Троіцкі кас- 
цёл // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Т. 1. С 680—681.

107 Хутчэй за ўсё, аўтаркай маецца на ўвазе жонка ўпіцкага старасты, ІІ клецкага ардыната Яна Аль-
брэхта (Войцеха) Радзівіла (1591—1626), сына Альбрэхта (Войцеха) Радзівіла (памёр у 1592 г.),  
надворнага літоўскага маршалка з 1579 г., вялікага літоўскага маршалка з 1586 г., I клецкага 
ардыната, які быў трэцім сынам Мікалая Радзівіла Чорнага, Лавінія Радзівіл з роду Карэцкіх 
(памерла ў 1641 г.), якая зафундавала грошы на касцёл літаральна дзесьці за год да сваёй смерці. 
Гл.: Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J. Powiększony dodatkami z późniejszych autorów, ręko-
pismów, dowodów urzędowych i wydany przez J. Nep. Bobrowicza. T. VIII. Lipsk, 1841. S. 65—66; 
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Ze zbiorów S. Uruskiego i materiałów archiwalnych / Oprac. 
A. Włodarskiego. T. 15. Warszawa, 1931. S. 145.
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га чысцінёй. Тут любілі шпацыраваць па суботах, можна было адпачыць на 
лаўках, схаваўшыся ў спёку ў цень. Я загадала зрабіць шырокую вуліцу ад 
касцёла да падворка. Яе абсадзілі з бакоў мноствам кустоў і кветак — бэзам, 
ружамі, сланечнікамі, пунцовымі макамі. Было вельмі прыгожа, калі ўсё гэта 
пачынала квітнець і трохі выгіналася. 

Надышла восень. У той час я чытала ўспаміны Напалеона пра ягонае зна-
ходжанне на востраве Святой Алены108. Я прачытала, як Напалеон казаў: «Хоць 
я ўжо не імператар, але не могуць адабраць у мяне тытул першага салдата ў 
Еўропе». Назаўтра ўвечары, пасля прачытання ўспамінаў гэтага загінулага ге-
роя, я пайшла ў касцёл, пасля святой імшы выбрала там дастаткова вялікі ка-
мень з гладкай паверхняй і ўласнай рукой звычайнай чорнай фарбай напісала 
на ім вялікімі літарамі словы:

Першы салдат
Еўропы
Напалеон І

У гэтым касцёле існавалі розныя традыцыі. Пробашчамі тут былі Ян, Арый 
з сям’і гэтага Яна, які доўгі час пераследаваўся з боку расійскага ўрада, і Стэ-
фан, які цяпер знаходзіцца ў эміграцыі ў Францыі, ад якога я якраз учора 
атрымала ліст з Вішы109.

Гэты сумленны пробашч дапамагаў бедным сем’ям. Ён меў шмат пляменнікаў 
і пляменніц. Дзяўчаты часта прыбягалі да мяне, і сярод іх былі дзве дачкі 
закрысціяна Фіялкоўскага. Адна з іх распавяла мне наступную гісторыю:

— Памятаеце калоны ў касцёле? Адна з іх, размешчаная з левага боку, мае 
адбіты рог. А ці ведаеце, з якой прычыны гэта не выпраўляецца? Бо ў гэтай 
калоне схаваныя грошы, нібыта вялікі скарб... Адзін з ксяндзоў шмат гадоў 
таму захацеў забраць гэтыя грошы. Узяў сякеру і пачаў адбіваць! Але сякера 
выпала з рук, сам ён памёр на месцы, а скарб той, па чутках, да гэтай пары 
так і застаўся некранутым. Скарыстацца з яго можна толькі тады, калі ўзнікне 
патрэба для касцёла... 

Каля касцёла па доле праходзіў дастаткова шырокі ўтаптаны тракт. Часам 
падарожнікі высаджваліся і праходзілі па сцежках сярод кустоў да касцёла. 
Мяне гэта навяло на думку пабудаваць тут невялічкую мураваную каплічку. 
У сувязі з тым, што муляры ў мяне былі і камянёў было дастаткова, пабудо-
ва абышлася мне зусім танна. У нішы быў намаляваны абраз Укрыжаванага 
Збавіцеля з надпісам: «Усе, хто ідзе гэтай дарогай, параўнайце, ці падобныя 
вашы пакуты на мае». Ля ног Хрыста плакала Святая Магдалена. Гэты абраз 
быў знішчаны падчас польскай рэвалюцыі 1830 года.

108 Аўтаркай згадваюцца ўспаміны, якія ўзніклі падчас знаходжання Напалеона на востраве Свя-
той Алены. Рукапіс складаўся з 84 старонак, 40 з якіх пяром і алоўкам былі напісаныя самім 
Напалеонам, а астатняя частка — асобамі з атачэння імператара. Упершыню ўспаміны былі на- 
друкаваны ў 1823 г.

109 Вішы — горад у Францыі, размешчаны на паўднёвы ўсход ад Парыжа.
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Была ў мяне сястра па імені Юлія, да якой я пры яе жыцці была вельмі 
прывязаная, бо яна заслугоўвала таго. Яна заўчасна адышла ад нас, хоць і 
была самай малодшай. Была яна добрая, як анёл, набожная, а пры тым пры-
гожая, маладая, разумная. Ах… і аб ёй там знаходзіўся напамін, але было гэта 
не ў выглядзе надпісу. І толькі я адна ведала, з кім звязаны гэты напамін. 
Яна ведала, што адыдзе раней за мяне!... Так і адбылася. І цяпер, калі я сядаю 
ў гэтым месцы, прысвечаным ёй, гляджу на аблокі, якія бягуць па небе, як 
наша жыццё, пачынаю спяваць узнёслыя прыгожыя псалмы, якія ўздымаюць 
душу да неба: 

Бог наш зорка!

Пакінем гэтыя смутныя думкі. Аднак жа гэта падарожжа на адзін момант, 
наша жыццё. Калі мне Бог прызначыў, каб я даўжэй блукала на гэтай зямлі, 
то пакінуў у мяне надзею, што сваю сястру, так мілую майму сэрцу, я яшчэ 
пабачу. Ці не так? 

Аднак жа ты, мая каханая Юлька, у той момант, калі я пішу пра цябе, ра- 
зумееш мяне, чуеш мяне, і маю просьбу, скіраваную да Бога, каб мы з табою 
пабачыліся, перадасі... Таксама і з братам Дамінікам, пра смерць якога я даве-
далася цяпер...

Апускаю вочы да зямлі і пачынаю апісваць тое, што патрэбна для зямнога 
жыцця.

Скончыўшы абсталяванне дома, трэба было падумаць пра коней, кароў, 
бровар і г. д. У нас па гэтых пытаннях у асноўным можна было звярнуцца да 
жыда-фактара110. Дык вось адзін з іх і пытаецца ў мяне: 

— Вам патрэбныя коні? 
А ў сапраўднасці так і было. 
— Ёсць два добрыя кані ў ксяндза прыёра дамініканцаў з Нясвіжа, і ён хоча 

іх прадаць. Гэта вельмі сумленны ксёндз. Ён Вас не падмане, і калі ў Вас няма 
зараз грошай, то ён можа аддаць іх у крэдыт. Зараз трэба заплаціць хоць бы 
палову ад кошту.

Я пагадзілася, і фактар пасля гэтага пабег. Хутка ён падвёў коней пад вакно, 
бо адбывалася гэта ў самім Нясвіжы, і адразу была заключана дамова. Шмат 
разоў пасля гэтага я яшчэ купляла коней адпаведным спосабам, і ніколі пра 
гэта не пашкадавала.

Гэта праўда, што коні і сабакі заўсёды да мяне ставіліся вельмі зычліва, пра 
што я распавяду пазней.

У новы маёнтак прыехала я толькі ў адным экіпажы, запрэжаным нанятымі 
коньмі. Сенцы пустыя, кароўнікі пустыя, нічога там не было. Прыслалі мае два 
браты па некалькі кароў, але астатняе трэба было купляць самой. І атрымалася 
ў мяне ўсё выдатна, хоць я і не мела ніякага ўяўлення пра вясковае жыццё. 

110 Жыд-фактар — пасярэднік.
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Цяжка ў гэта верылася тым, хто здаўна жыў на вёсцы. А што найбольш мяне 
зневажала — дык гэта тое, што людзі, якія служылі ў мяне, пра гэта ведалі і 
часта на мае заўвагі толькі ўсміхаліся... Можна было б сказаць, што маладая — 
гэта качка, а як старая — то гусь.

Але, калі ў мяне не было ні ведаў, ні вопыту, то ў іх не было ні стараннасці, 
ні жадання. Я заўважала, што многія рэчы робяцца не адпаведным чынам. І 
калі я рабіла наконт гэтага заўвагі аканому, то ён адказваў, што так прынята і 
ў пана Мержаеўскага, і ў пана Слізня, і ў пана Булгака, і ў іншых. Аднак мяне 
такі адказ не задавальняў.

Калі я была ў Варшаве, мне параілі, што, калі я вырашыла гаспадарыць на 
вёсцы, трэба набыць кніжку над назвай «Тэорыя вядзення гаспадаркі» Вагі111, 
прысвечаную пані Вадзіцкай. У прадмове я знайшла карысныя парады i да-
статкова смешныя звесткі пра паненак, якія бяруць шлюб з вяскоўцамі. Але 
пасля прадмовы, калі аўтар пачаў апісваць канкрэтныя справы, гэта было так 
зразумела і так дакладна, што кніжку можна было б надрукаваць залатымі 
літарамі. 

У мяне было васямнаццаць чалавек дваровых, і іх трэба было ўсіх апрануць 
на лета, на зіму, накарміць і аплаціць працу. Я ж не ведала, колькі для гэтай 
плоймы людзей патрабуецца мукі на хлеб, солі, саланіны, абутку і г. д. Пасля 
прачытання «Тэорыі вядзення гаспадаркі» мне стала зразумела, што я павінна 
забяспечваць парабку, калі яго прымаю на службу, каб гэта для яго не было 
крыўдным. Затым я даведалася пра кароў, цялят, птушку, пра ўтрыманне жы-
лога дома, кухні і г. д. Так склалася, што калі да мяне прыходзілі са сваімі 
заўвагамі, а я ім адказвала проста і дакладна, яны пачыналі шаптаць сабе 
пад нос: «От пані, хоча гаспадарыць па кніжках». Пасля прачытання кнігі 
з’явілася ў мяне і разуменне. І магу шчыра адзначыць, што ніколі мяне не пад-
вяла інфармацыя, атрыманая ад пана Вагі… 

У той час я мела двух прыгожых гнядых коней, і з гэтай нагоды справіла 
сабе цудоўную карыёлку112. Яна была жоўтага колеру, лакіраваная (у той час 
гэты колер быў модны для выездаў). У гэтай карыёлцы я ездзіла штодзень. У 
мяне жыла пані Памэла Язерская. Яна яшчэ лепей разбіралася ў конях, бо яе 
дзядзька Тадэвуш Язерскі меў вельмі прыгожы табун. Пасля першай пакупкі 
мы хадзілі глядзець на гэтых коней па некалькі разоў. Мы зрабілі для іх плеце-
ныя капы ад мух і камароў, бо адбывалася гэта ўлетку, а па рагах гэтых капаў 
прымацавалі цытры113 і гербы. 

111 Ганнай Герыч згадваецца кніга польскага заолага Антонія Вагі (1799—1890). Гл.: Waga A. Teo-
rya gospodarowania wewnętrznego, czyli Zbiór wiadomości potrzebnych gospodyniom, dla użytku 
instytutów żeńskich. Cz. 1. Warszawa, 1828. 310 s.

112 Карыёлка — назва невялікага адкрытага экіпажа, дастаткова распаўсюджанага ў шляхецкім 
асяроддзі ў другой палове XVIII — першай чвэрці XIX ст.

113 Цытра — струнны музычны інструмент, які карыстаўся асаблівай папулярнасцю ў Германіі і 
Аўстрыі.
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Патрэбныя мне яшчэ былі коні і для экіпажа. Аднойчы прыбыў аканом з 
Ланска114 ад генерала пана Мараўскага115 і прывёз з сабой чатырох вараных 
коней. Ён прыйшоў да мяне і звярнуўся з наступнымі словамі: 

— Ведаю, што Вам патрэбныя коні. З гэтай нагоды я прывёз сваіх, якія 
прызначаны на продаж. Я пакіну іх тут на тыдзень для спробы. А калі Вы за-
раз не маеце грошай, каб іх набыць, то магу пачакаць да кантрактаў. 

А сам у той час зноў падводзіць коней пад вокны. Як толькі я ўбачыла іх, 
яны мне адразу спадабаліся. І толькі з інтуіцыі адказваю яму: 

— Дзякуй, пан, за прывезеных коней. Не буду я іх браць ні на спробу, ні ў 
крэдыт. 

І адразу заплаціла яму па дамоўленасці. Коні пайшлі ў стайню, а аканом з 
грашыма вярнуўся дадому. На гэтых конях я ездзіла ў Парыж, а назад вярну-
лася на зрэбнай кабыле ад нарманскага жарабца.

З мяне смяяліся, што без аніякай падрыхтоўкі і парадаў я купляю коней у 
аканомаў, якія славіліся тым, што скупалі па ярмарках у цыганоў худых коней, 
а затым адкормлівалі іх панскім аўсом і прадавалі. Не ведаю, ці так гэта было 
насамрэч, але ведаю, што тыя коні, якіх я набыла, служылі мне найлепшым 
чынам.

А зараз распавяду пра кабылу.
У мястэчку Ішкалдзь стаяў гарнізон пяхоты. Кіраваў гэтым гарнізонам 

афіцэр па прозвішчы Вайцяхоўскі. Ён штодзённа бываў у мяне. Адбывалася 
гэта ўжо пасля польскай рэвалюцыі, калі эмігранты выехалі за мяжу. У краі 
назіралася павышаная асцярожнасць і аддаваліся досыць суровыя загады. 
Калі іх не прызнавалі ці парушалі, адразу ж з’яўлялася паліцыя. Прызначаліся 
ўзнагароды за выдачу [нязгодных]. Абвяшчаліся строгія пакаранні за іх ха- 
ванне. 

Аднойчы ранкам прыбягаюць да мяне [дваровыя] і крычаць: 
— Пані, пані! Сёння ўначы ад кабылы, якая была за мяжой, нарадзіўся 

слаўны конік!
Бяжым мы ў стайню. І праўда, кабыла стаіць здаровая, як бы ніколі не 

жарабілася, а каля яе побач ладненькі і надзвычай споры жарэбчык. Можна 
ўявіць, колькі было радасці, збольшага таму, што ніхто нават і не ўяўляў, што 
кабыла была цяжарная.

Надышоў час абеду, прыходзіць да мяне камендант Вайцяхоўскі. Я адводжу 
яго ў бок і кажу, што мне трэба паведаміць яму нешта вельмі важнае: 

— Ведаеце, мой пан Вайцяхоўскі, сёння ўначы без пашпарта, без дазволу 
ўрада прыбыў да мяне эмігрант. Што мне рабіць? 

Пачуўшы гэта, ён затросся, як хустка. 

114 Магчыма, аўтарам згадваецца населены пункт, размешчаны ў Ольштынскім павеце. 
115 Мараўскі Караль (1767—1841) — сын Ігнація і Тэафілы Канстанцыі Радзівіл, спачатку быў 

камандзірам 2-га палка літоўскай пяхоты, пазней генерал-маёрам расійскага войска. У 1812 г. 
служыў на баку Напалеона. 
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— А дзе ён знаходзіцца? — пытаецца Вайцяхоўскі, а сам дрыжыць. 
— У стайні, — адказваю я. — Бо як магла я прыняць яго ў сябе ў доме? 
— Ах, змілуйся, пані! — крычыць Вайцяхоўскі. — Гэта вялікае няшчасце! 
Пасля гэтага ён не на жарты расхваляваўся, пачаў метадычна хадзіць па 

пакоі, церці рукі. А затым кажа мне: 
— Давайце пойдзем і пабачым яго. Напэўна, ляжыць на саломе і адпачывае 

пасля доўгага падарожжа. 
Прыйшлі мы ўсе ў стайню і, смеючыся, пачалі жартаваць, што трэба як най-

хутчэй данесці войту, спраўніку, губернатару, што прыбыў эмігрант з Парыжа 
без усялякага дазволу.

Так прайшло некалькі гадоў майго жыцця ў вёсцы. Я бачыла шмат заган-
ных і дарэмных рэчаў, якім не магла даць рады, бо мяне не жадалі слухаць.

Да мяне перайшоў [разам з маёнткам] таксама вялікі кавалак лесу, але быў 
ён такі запушчаны, што там засталіся адныя толькі карчы. Называлася гэтае 
месца Марціноўшчына. Я наняла [на працу] новага аканома, але так аказала-
ся, што ён быў п’яніцам. Вельмі шкада, бо разам з тым ён быў добрым гаспада-
ром, а прозвішча меў Вольскі. Пасля таго, як ён аб’ехаў усё поле і Марціноўскі 
лес, прыходзіць да мяне і кажа: 

— У гэтым лесе, што Вам аддалі, няма матэрыялу нават на дровы. Я б параіў 
Вам выкарчаваць усё зараз вясной, сабраныя карчы пасекчы і пакінуць іх для 
ацяплення ўзімку, а ачышчаную зямлю засеяць жытам. 

— А так можна зрабіць? — пытаюся я, вельмі здзіўленая. 
— Вельмі проста. Калі я буду браць штодзень па шэсць чалавек на працу, 

то мы справімся за месяц. За лета ўсё падсохне, восенню звязем на панадво-
рак, пасячом, і будуць у Вас дровы для ацяплення на ўсю зіму. А поле пасля 
апрацоўкі засеем жытам. 

— Каханы мой, як жа гэта можна здзейсніць, калі поле трэба два-тры разы 
араць і баранаваць? 

— Але так робіцца не на цаліне, — адказвае мой аканом, — тут трэба толькі 
паараць і пасеяць, угнаенне ж уносіць не трэба, бо зямля за зіму і так угноена 
сухім лісцем. А калі мы распачнем гэтую працу, то Вы будзеце пазней вельмі 
задаволеныя, калі ўсё атрымаецца.

Пачаў ён з таго, што, узяўшы некалькі чалавек, стаў карчаваць лес. Праз 
два дні я паехала паглядзець, як ідуць справы, і была здзіўлена, што выкар-
чаваных пнёў сабралася не менш як на некалькі дзясяткаў вазоў. Па меры 
выкарчоўвання пачалі араць, аднак адразу ж з’явіліся і незадаволеныя [такім 
станам рэчаў]. Цівун не любіў, калі ў гаспадарцы ўводзілася штосьці новае. 
Адразу ж пачалі пісацца даносы, што аканом п’яніца, што ён наўмысна абраў 
поле, размешчанае далёка да двара, каб там цэлы дзень піць. Ніколі раней 
такога не было. І навошта так рабіць? Навошта? Я ж бачыла, як шмат дроў 
ён нарыхтаваў на зіму і якую зрабіў для мяне паслугу. Аднак, насуперак на- 
маганням цівуна, праца працягвалася. Адбывалася гэта вясной, а затым 
прайшло лета і надышла восень. Аднойчы вырашаю, што трэба паехаць у 
Марціноўшчыну і паглядзець, што там робіцца. Адпраўляюся, прыязджаю і 
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бачу замест выкарчаванага месца зялёнае поле з дастаткова падрослым, гу-
стым і чыстым жытам. І як гэта на такім месцы магло вырасці добрае жыта? 
Пытаюся. «Вось так атрымалася». Пад’язджае і аканом Вольскі. Пачынаю яму 
дзякаваць. Нічога яму не кажу, як мне на яго даносілі, што ён п’яніца. Няхай і 
п’яніца, думаю сама сабе, калі ён падае прыклад такога ўдалага гаспадарання. 
Ён мне адказвае: 

— Цівун незадаволены тым, што быццам стала больш работы. Але я хацеў 
бы Вам даць яшчэ адну параду. У маёнтку няма пашы для маладняка. Бедныя 
цяляты марнеюць, як толькі іх адымаюць ад кароў, пакрываюцца лішаямі, 
худнеюць і не растуць, а гэтае месца можна выкарыстоўваць для пашы. Я раю 
Вам пабудаваць тут хлявок і выхоўваць у ім маладняк. 

Мне зноў спадабаўся ягоны праект. Зжатае на наступны год у Марціноў- 
шчыне жыта было такім чыстым і адборным, што яго скарысталі для сяўбы ў 
маёнтку.

На працягу некалькіх гадоў поле паступова выкарчоўвалі пад засеў жыта, і 
такім чынам плошча там павялічвалася па некалькі моргаў116. Быў пабудаваны 
хлеў для гадавалых і двухгадовых цялят, а таксама пастаўлена хата для пасту-
ха. Гэта нагадвала імправізаваны малы фальварак.

Аднак з ростам плошчы поля з’явілася яшчэ больш незадаволеных. Зноў 
адкрылася непрыхільнасць прыхаванага мяцежніка — цівуна. Хоць яму было 
ў мяне нядрэнна, бо праца дваровага цівуна добра аплочвалася, гаспадарка не 
належала мне па спадчыне, і таму ён пачаў падбухторваць іншых, зайздрос-
ным вокам пазіраючы на павелічэнне ўраджаю.

Ён перадаваў мне скаргі сялян, што яны занадта стамляюць сваіх валоў, бо 
цяжка араць неапрацаваную зямлю і валы могуць да вясны падохнуць ад та-
кой працы. Я зноў запыталася ў Вольскага, ці гэта праўда. Ён мне адказвае: 

— І праўда, і няпраўда. Пра што ідзе гаворка? Вясной Вы аддаеце маладых 
валоў у вёску, дык затрымайце некалькіх валоў у сябе і затым выкарыстоўвайце 
іх выключна ў Марціноўшчыне.

І на гэты раз я паслухалася яго. Пасля гэтага ўзнікла трэцяя, яшчэ больш 
значная і нечаканая для мяне апазіцыя. Мне сталі заяўляць, што гэта не мой 
спадчынны маёнтак, што я не маю права загадваць араць поле, бо паводле 
інвентара яно для пасеваў не прызначана.

Атрымаўшы гэтыя заўвагі, я зноў накіравалася ў Наваградак і звярнулася 
за парадамі да адваката. Ён паказаў мне артыкул, дзе пазначана, што аранда-
тар можа здзяйсняць у сваім маёнтку ўсё, што трактуецца як карыснае. Пасля 
прачытання закона адвакат сказаў мне: 

— Не турбуйцеся, якую Вы робіце ўладальнікам крыўду сваім эксперымен-
там? Наадварот, уладальнік павінен Вас узнагародзіць, калі Вы вернеце яму 
маёнтак з большай плошчай. Не хвалюйцеся, пані, стараецеся Вы не дарэмна.

116 Морг — адзінка пазямельнай меры, якая дзейнічала на былых землях Рэчы Паспалітай да 
1892 г. для вызначэння памеру зямельнага падворнага падатку. 
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Таму я зноў загадала, каб распачатай справы не спынялі і ўсё скончылі ад-
паведным чынам.

Аканом Вольскі прапанаваў мне яшчэ адну справу. Аб’язджаў, сказаў ён 
мне, равы, якія цягнуцца аж да Лысіцы117. Гэта вялікі кавалак неапрацаванай 
зямлі, і гэтага шкада: 

— Я б параіў Вам, каб у гэтыя равы не пускалі скаціну, а выкарысталі іх пад 
сенажаці. Тады можна было б накасіць там пад дзвесце вазоў сена, а бярозы, 
якіх там шмат i якія нішчыць сваімі нагамі скаціна, абвязаць і ператварыць у 
малады гай. 

І гэта я вырашыла рэалізаваць, але тое аказалася для мяне складаным і не- 
магчымым, бо ў мястэчку і ў суседніх вёсках прызвычаеныя былі выкарыстоў- 
ваць гэтыя равы, і немагчыма было ўпільнаваць сітуацыю.

Зноў я вяртаюся да Марціноўшчыны. Праз некалькі гадоў аднойчы мне ка-
жуць, што жыта там узышло такое добрае, як ніколі ў папярэднія гады. У мяне 
было ўжо каля сарака моргаў поля, а жыта на той час было такім дарагім, што 
за бочку плацілі сем і восемь рублёў. Даведаўшыся пра гэта, з’ехаліся непры-
язныя суседзі і распачалася адкрытая вайна.

Аднойчы раніцай прыходзіць да мяне ўпраўляючы і кажа, што сёння ўначы ў 
Марціноўшчыне знайшлі знак на жытнім поле, дзе пазначаецца, што жаць тут 
нельга, бо зямля мне не належыць. А жыта ўрадзілася вельмі добрым, збожжа 
было дарагім, але збіраць мне яго нельга, мае права на яго толькі спадчыннік.

У гэтай сітуацыі згадалася мне прыслоўе: «За маё жыта мяне яшчэ і 
пабілі». Дарэчы, прыслоўе гэтае часткова збылося. Пачалося тады паміж намі 
спаборніцтва. Адныя настойваюць на сваім, я прапаную сваё. Іншыя назіраюць, 
што з гэтага атрымаецца. Нарэшце прыйшоў час збору ўраджаю, збожжа вы-
спела, каласы так наліліся, што аж да зямлі гнуцца. Бачу я, як збіраецца цэлы 
натоўп маіх людзей, жнуць жыта, вязуць і складаюць у копы. Пасля таго, як 
усё было скончана, наехалі пустыя фурманкі з Лысіцы і забралі трэцюю частку 
ад снапа. Падала я тады скаргу ўраду, далучыўшы копію закона, а сама, жада-
ючы пазбегнуць непрыемнасцяў, звязаных з разбіральніцтвам і высвятленнем 
абставінаў, з’ехала з дому.

Тады быў яшчэ жывы мой швагер Антоній Несялоўскі118, які вельмі добра 
да мяне ставіўся, а быў ён чалавекам паважаным, вядомым у грамадстве. Дык 
вось, пасля высвятлення абставінаў гэтай справы прыехаў асэсар Шаблеўскі 
і загадаў вярнуць мне ўзятае збожжа, а скаргі пра зямлю і яе засеў абодвум 
бакам скіраваць у суд.

117 Лысіца — вёска і фальварак у Наваградскім павеце Менскай губерні, якія стаялі на рацэ з ад-
паведнай назвай.

118 Несялоўскі Антоній (нар. каля 1786) — памешчык Наваградскага павета Менскай губерні, 
адстаўны капітан польскіх войскаў, уласнік маёнтка Сэрвач, бацька Медарда Аўгуста Станіслава 
(нар. 1833) і Сільверыя Казіміра Ануфрыя (нар. каля 1825). Каля 1820 г. пабраўся шлюбам з Ган-
най Рэйтан, дачкой Юзафа Рэйтана і Людвікі Касінскай, роднага дзядзькі і мачахі Ганны Герыч. 
Гл.: НГАБ. Ф. 319, воп. 2, спр. 2231, арк. 25, 36, 38, 40, 60—60 адв.
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Антоній Несялоўскі быў капітанам польскага войска і служыў ад’ютантам 
у князя Міхала Радзівіла119 ў 1812 годзе. Аднойчы яму спатрэбіліся грошы, 
і ён пазычыў іх у аднаго са сваіх таварышаў па службе. Прайшло некалькі 
гадоў, а той нічога не згадвае. Нарэшце, знаходзячыся ў Вільні на кантрактах, 
Несялоўскі пачаў шукаць свайго калегу і, знайшоўшы, з радасцю аддаў яму 
пазыку. Жонка Несялоўскага казала пра гэта: «Іншыя хаваюцца, а мой муж 
шукае, каб аддаць». Мне прыемна зараз узгадаць яго, каб выказаць пашану 
ягонай высакароднай справядлівасці.

Тая барацьба выклікала яшчэ большую зайздрасць да мяне. Супраць мя- 
не пачалі прыдумляць, як пазбавіць мяне пасэсіі, а таксама даходаў, якія я 
атрымлівала ад маёнтка.

Зараз я напішу пра магазіны. Штогод вясной да мяне звярталіся сяляне за 
агароднінай для пасеву, за жытам на хлеб да новага ўраджаю. У спадчыну мне 
застаўся сялянскі магазін, дзе было не больш за паўтары бочкі жыта. Пасля 
таго, як гэта ўсё раздалі, я гляджу, што ж будзе далей. Бо калі раздаць больш, 
то не хопіць і цэлага ўраджаю. Трэба спрабаваць, раілі мне, каб увосень кож-
ны гаспадар адсыпаў у сялянскі магазін па тры асьміны120 жыта і столькі ж 
гародніны, якія потым зможа ўзяць вясной, увосень жа з адсыпка дадаць у 
магазін, і такім чынам ён будзе заўсёды папаўняцца. Хоць гэта і добра, але [ся-
ляне] не жадалі гэтага рабіць, бо гаспадар добры і не патрабуе вяртаць пазыкаў, 
а апошняму крыўдна, што сам ён стараецца, а вымушаны аддаваць іншым.

Зноў я клічу да сябе Вольскага і даю яму загад, каб ён узяў трох дваро-
вых валоў, выбраў зямлю для засеву, якой не бракавала, бо шмат зямлі ляжала 
аблогам, і маім уласным жытам яе засеяў з далейшым прызначэннем ураджаю 
ў сялянскі магазін.

Такім чынам, магазін павялічыўся да сарака бочак. За гэтым працэсам 
назіралі з зайздрасцю. Існаваў, праўда, загад цара Аляксандра121 аб стварэнні 
сялянскіх магазінаў у кожным маёнтку, аднак урад асабліва не сачыў за вы-
кананнем гэтага распараджэння. Толькі пасля таго, як праз некалькі гадоў 
адбыўся вялікі неўраджай, урад пачаў пільна сачыць за магазінамі.

Магазін трымаўся за трыма замкамі, адзін ключ захоўваўся ў маёнтку, другі 
ў мясцовага ўрада, а трэці быў у дзясятніка, які выбіраўся з мясцовых сялян. 
Калі я пакідала краіну, то там сабраўся ўжо такі запас збожжа, што яго павінна 
было хапіць на некалькі неўраджайных гадоў. Калі я была ў Францыі, тады 
хлеб быў вельмі дарагі, і баяліся, каб яго хапіла да новага ўраджаю. Расія ўсюды 
пастаўляла збожжа, бо магазіны былі поўныя і можна было з іх скарыстацца.

119 Радзівіл Міхал Гедэон Геранім (1778—1850) — князь, сын віленскага ваяводы Міхала Гераніма 
Радзівіла і Алены Пшаздзецкай, удзельнік паўстання 1794 г. і напалеонаўскіх войнаў. У паўстанні 
1830—1831 гг. у перыяд з 20 студзеня 1830 г. да 26 лютага 1831 г. выконваў абавязкі вярхоўнага 
галоўнакамандуючага польскіх войскаў. Пасля паразы паўстання быў сасланы ў Яраслаўль, дзе 
знаходзіўся да 1836 г.

120 Асьміна ці чвэрць — хлебная мера, якая ў XVIII ст. складала 7 пудоў 10 фунтаў.
121 Маецца на ўвазе імператар Аляксандр І.
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Такім чынам прайшло яшчэ некалькі гадоў і адбылася польская рэвалюцыя. 
Тут распачаліся мае палітычныя турботы, пра якія я напісала па-французску. 
Можа, перакладу іх тут на польскую мову.

У мяне быў толькі адзін сын, і той эміграваў у Францыю... На наступны год 
я паехала яго наведаць122, і ў гэтым падарожжы мяне напаткалі розныя сумныя 
прыгоды. Аднойчы прыязджае да мяне асэсар з урадавым загадам паказаць, 
які ў мяне фундуш і якім чынам я яго атрымала. Паказваю свае дакументы і 
называю суму, атрыманую ад маці ў якасці пасагу. Праз некалькі тыдняў мне 
дасылаюць указ аб неабходнасці затрымання майго сына, які перабраўся ра- 
зам з менскімі паўстанцамі за мяжу, а таксама аб канфіскацыі наяўнай і патэн-
цыйнай ягонай маёмасці. Мяне ж загадана было не чапаць.

Знайшліся такія, каму гэта не спадабалася, і, як мне паведамлялі, яны 
прапаноўвалі затрымаць мае сродкі, прызначыўшы мне з іх толькі чатыры 
адсоткі да канца майго жыцця, а пасля маёй смерці ўсё канфіскаваць. Сябры 
мяне папярэджвалі, каб я сцераглася. Я ж на гэта адказвала, што калі хочуць 
у мяне штосьці забраць, то няхай забіраюць... Усё роўна затым прыйдзецца ім 
гэта вяртаць ці мне, ці ўраду.

Князь Людвік Вітгенштэйн стаў уладальнікам гэтых зямель, бо ажаніўся з 
княгіняй Стэфаніяй Радзівіл, якая яму ўсё падаравала, залез у даўгі да ўрада, 
бо браў пад гэтыя землі грошы ў банку. Мяне намаўлялі, што [ў такой сітуацыі] 
трэба звяртацца з просьбай да міністра фінансаў. Але чым гэты запыт мог мне 
дапамагчы, калі трэба было бараніцца ўжо ад такой сілы.

Я напісала толькі да князя Вітгенштэйна. Ён адазваўся на мой ліст дастат-
кова ветліва, зазначыўшы, што не збіраецца прычыняць мне ніякай шко-
ды, і адсоткі ад пасэсіі не будзе забіраць да той пары, пакуль не верне мне 
запазычанасці. Я гэты прыязны ліст далучыла да іншых сваіх дакументаў і 
адаслала ў Галоўны суд. Пасля, калі я папрасіла вярнуць мне згаданы ліст, 
нічога назад не атрымала... У такой сітуацыі я проста вырашыла чакаць, спа- 
дзеючыся толькі на справядлівасць суда. Я так думала сама сабе: гэта ж бу- 
дзе ганебна, каб такі заможны чалавек, як князь Вітгенштэйн, дазволіў сабе 
пакрыўдзіць мяне. Каго? Самотную жанчыну і маці эмігранта...

Аднойчы ўначы я абудзілася і чую, што неяк незвычайна вые сабака, пра-
шу служанку, каб выйшла і паглядзела, што там адбываецца. Тая выходзіць 
і, вярнуўшыся, кажа: «Гэты сабака з фальварка, не ведаю, што з ім, але ён 
падышоў да Вашага акна, лёг там і цяжка вые. Але ідзіце адпачываць, я яго 
адагнала».

Назаўтра раніцай а восьмай гадзіне атрымліваю загад, што ў дзень Святога 
Юрыя, які прыходзіцца на 30 сакавіка, я павінна пакінуць свае ўладанні. О бед-
ны сабака, відаць, ты першы пачуў, што нехта ідзе, каб пакрыўдзіць тваю пані!

Пасля атрымання гэтага распараджэння я загадваю запрэгчы коней і 
еду ў Наваградак, у павятовае мястэчка. Там я, як магу, абараняюся, пішу 

122 Згаданае падарожжа ў Францыю адбывалася ў канцы 1831 г.
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прашэнні, далучаю дакумент, дзе адзначана, што пасэсія вызначана мне 
тэрмінам да трох гадоў, а я пратрымала яе толькі адзін год і застаецца яшчэ 
два123. Пазначаю таксама, колькі тысяч польскіх злотых прыбытку я прынес-
ла з дапамогай сялян за час утрымання маёнтка і г. д. Пасля падачы папераў 
у суд (да іх быў далучаны таксама ліст, атрыманы ад князя Вітгенштэйна) я  
вяртаюся дадому.

Сумная і ўжо аднойчы несправедліва пакрыўджаная, што я магла зрабіць 
гэтым разам? Куды мне было дзецца з усёй гаспадаркай?... Выходжу з экіпажа 
і пытаюся пра сабаку. Мне адказваюць, што як толькі я выехала праз адну бра-
му, сабака выбег праз другую. Доўга з выццём ён насіўся па полі, як ашалелы, 
і хутчэй за ўсё ці звар’яцеў, ці быў забіты, бо ў маёнтак ужо не вярнуўся. О, бед-
ны сабака! Чаму ты мяне так моцна шкадаваў? Няўжо за тое, што, сустрэўшы 
цябе часам на дзядзінцы, я гладзіла цябе рукой па галаве? Ці за тое, што часам, 
калі дзверы на падворак былі адчыненыя, ты мог зайсці ў абед і атрымаць 
абгрызеныя косці? О, любы сабака! Ніколі я не забудуся пра гэты выпадак... 
Таямніцы чалавечага сэрца. Былі ў мяне браты, сёстры, сваякі, суседзі і, як ка-
жуць, сябры, аднак ніхто з іх не падаў мне рукі, а наадварот схаваў яе… Толькі 
адзін сабака… Як гэта балюча...

Наша супрацьстаянне працягвалася тры месяцы. Урэшце аднойчы раніцай 
са званком прыбывае да мяне спраўнік са сваёй світай і новым пасэсарам і па-
ведамляе, што ў адпаведнасці з афіцыйным распараджэннем ён забірае ў мяне 
права на заставу маёнтка Ішкалдзь і перадае яго пану…, прозвішча якога я 
ўжо забылася. І добра тое, што я забылася, бо навошта мне яго памятаць.

Адбываліся гэтыя падзеі ў суботу, напярэдадні Вербнай нядзелі. Сялянам 
далі загад сабрацца на дзядзінцы. Выйшаў спраўнік пад мае вокны і загадаў ім 
слухацца новага гаспадара...

Затым адбыўся абед для спраўніка, новага ўладальніка, пісараў і г. д. Трэ-
ба сказаць, што спраўнік добра еў і піў, а пабачыўшы, што я нічога не ем (я з 
аднаго боку адчувала сябе хворай, а з другога — няўжо ў такім стане, у якім я 
апынулася, можна мець добры апетыт?), звяртаецца да мяне: 

— Чаму Вы так шкадуеце гэтую Ішкалдзь? Чаму нічога не ясцё?
Зараз я пішу пра гэта ўжо з усмешкай, а ў той час не ведаю, як перажыла 

ўсё.
Назаўтра сядаю я ў экіпаж і еду ў Гародню, бо мне паведамілі, што я магу 

атрымаць нейкую суму грошай у Скарбовай камісіі. Аднак ехала я з перака-
наннем, што ніколі гэтых грошай не атрымаю. Ехаць належала некалькі дзён, 
бо дарога складала каля сарака міляў і трэба было пераплыць Нёман паромам, 
які трымалі жыды. Нарэшце я дабралася да месца. 

123 Аўтарка блытаецца ў тэрмінах. На самай справе гаворка ідзе пра заставу. Загадам ад 14 ліпеня 
1827 г. зацвярджалася, што застаўныя кантракты павінны заключацца толькі на тэрмін ад адна-
го да трох гадоў з правам далейшага падаўжэння дамовы, агульная працягласць якой не павінна 
перавышаць 9-ці гадоў.
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У Гародню я прыехала падчас Велікодных святаў, калі ўсе чыноўнікі ма-
юць двухтыднёвы адпачынак. Мяне паінфармавалі, што перш за ўсё трэба 
звярнуцца да пракурора. Апісаўшы ў некалькіх словах сваю сітуацыю, кім 
я з’яўляюся, чаго жадаю і навошта прыехала, іду я да пракурора. Пракурор, 
апрануты ў парадны мундзір, праз некалькі хвілін выходзіць да мяне. Быў 
ён яшчэ не стары, хутчэй нават малады і дастаткова прыгожы. Выхаваны ў 
Пецярбургу, ён распачынае размову са мной, як сталічны чалавек. Размова 
вялася па-французску.

Прозвішча пракурора я памятаю, але не буду згадваць па дзвюх прычынах, 
пра якія напішу ніжэй.

— Comment cela se fait il Madam, que Vous arrivez pour vos affaires 
precisement pendant que tous les employes sont absents a cause des Fêtes de 
Pâque?124 

На гэта я адказваю: 

— Mais Monsieur le Procureur il faut demander plutôt, pourquoi vos 
employes subalternes m’ont chasses de ma maison pendant les fêtes? Malgre 
tous les documents que j’ai entre sur les mains. Voila mon contract125. 

— Ah. Voyons ce que c’est126. 

Я пачынаю тлумачыць, што маёнтак у мяне забралі і перадалі іншаму ўла- 
дальніку, a мне загадалі ехаць у Гародню для атрымання адпаведнай сумы. 
Дарэчы, калі я згадала пра грошы, мне на памяць прыйшоў сын і прыняты 
адносна яго загад, і я так кажу:

— Je sais Monseir que je suis a vos yeux dans le peche mortel d’etre née 
Polonaise, mais que voulez Vous l’eau de baptisme ne peut pas effacer ce titre, 
cependant comme je suis prevenu que Vous n’etes nominée Procureur de la justice, 
que pour rendre justice, alors Vous ne verres pas en moi la mère d’un proscrit 
que pour tendre justice, en me faisant payer la Somme qui est tout mon bien127. 

Пасля нашай размовы, якая цягнулася каля паўгадзіны, ён запрасіў пісара 
і загадаў напісаць яму ліст, скіраваны ў Дваранскі сход128, каб мне яшчэ сёння 

124 «Навошта Вы вырашылі звярнуцца па сваіх справах у той час, калі ўсе супрацоўнікі адпачыва-
юць з нагоды Велікодных святаў?» (фр.).

125 «Аднак жа, пан пракурор, я павінна запытацца, навошта Вашыя падначаленыя з’явіліся ў маім 
доме на святы? Не звяртаючы ўвагі на тое, што я маю ў сябе на руках усе дакументы. Вось мой 
кантракт» (фр.). 

126 «Ах. Зараз разбярэмся» (фр.).
127 «Я ведаю, пане, што ў Вашых вачах я з’яўляюся смяротнай грэшніцай, бо нарадзілася полькай, 

але гэтага зараз не адмяніць нават святой вадой. Ведаю, аднак, таксама, што Вы прызначаныя 
пракурорам, каб вяршыць справядлівасць, і ў такім выпадку не павінны бачыць у маёй асобе 
маці выгнанніка, а, кіруючыся справядлівасцю, павінны выплаціць мне суму, якая з’яўляецца 
ўсім, што ў мяне ёсць» (фр.).

128 Гаворка ідзе пра Гарадзенскі дваранскі дэпутацкі сход.
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выплацілі суму ў 100 000 польскіх злотых, ці 15 000 рублёў срэбрам са сродкаў, 
прызначаных для выплаты запазычанасцяў па радзівілаўскіх уладаннях.

Можна ўявіць маё здзіўленне, што ўдалося так хутка атрымаць згоду ад пра-
курора! Таму што хто такі пракурор! Можна нават прыгадаць, кім з’яўляецца 
пракурор у Францыі! А тут, у Расіі, ды яшчэ ў дачыненні да маці паўстанца!.. 
Нарэшце ён развітаўся са мной, сказаўшы, што спяшаецца, бо запрошаны сён-
ня кудысьці на абед, і параіўшы, каб я не спазнялася і разам з пісарам ішла ў 
Дваранскі сход.

Мілае спадарства, якое будзе чытаць гэтыя радкі, не падазравайце мяне, як 
зрабіў гэта філарэт Кулеша, які, спаткаўшы мяне праз некалькі дзён, сказаў:

— А пракурор яшчэ ні для каго не зрабіў столькі, колькі для Вас.
Зараз я патлумачу, чаму ўсё так адбылося. Гарадзенскі губернатар быў не 

ў ладах з пракурорам. Чаму? Відаць, з-за канфіскаваных маёнткаў эмігрантаў. 
А гэта былі вялікія маёнткі — Паца, Сапегі, Тышкевіча і г. д. Пракурор па 
асабістым загадзе параздаваў у арэнду гэтыя землі, дапусціўшы да дадзенай 
справы толькі аднаго дарадцу, свайго сябра, і не дазволіўшы паўдзельнічаць 
губернатару, якога на той час нават не было ў Гародні. Той жа, даведаўшыся, 
што справа ўжо скончана, напісаў, раззлаваны, скаргу ваеннаму генерал-гу- 
бернатару з просьбай адхіліць пракурора ад выканання службовых абавязкаў 
па прычыне наяўнасці ў апошняга ліберальных поглядаў, прыязных адносінаў 
да эмігрантаў, а таксама таннай раздачы, нават са стратай для дзяржавы, 
канфіскаваных маёнткаў. Пазначалася таксама, што яны ў большасці сваёй 
перайшлі да сваякоў тых жа эмігрантаў.

Пракурор ведаў, што пасля такога рапарта ваенны губернатар пазбавіць 
яго ад выканання службовых абавязкаў (у дадзенай сітуацыі павінна быць 
адпаведная вымова). У сувязі ж з тым, што ён меў пратэкцыю ў Сенаце ці 
міністэрстве, пра што сведчыў нават ягоны малады ўзрост для такой паса-
ды, ён нават і не імкнуўся паўплываць на сітуацыю, маючы на руках часовую 
ўрадавую вымову. Менавіта ў гэты момант з’явілася я, і каб адпомсціць губер-
натару, [пракурор], не дазволіўшы скарыстацца з маіх грошай, так хутка аддаў 
загад, а мне параіў, каб я ў той жа дзень трапіла ў казначэйства для атрымання 
прызначанай мне сумы.

Губернатар з’явіўся [ў Гародні] праз два дні. Пракурор тады быў зняты з 
пасады і пераведзены ў іншую губерню, але грошы былі ўжо ў мяне.

Пераклад з польскай мовы і каментары Вольгі Гарбачовай.


