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Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч 

ІДЫЛІЯ 
Опера ў двух актах 

(Скарочана) 
А с о б ы: 

КАРОЛЬ ЛЯТАЛЬСКІ 
ЯН ДАБРОВІЧ, яго сваяк, ранейшы апякун 
ЮЛІЯ, яго дачка 
БАНАВАНТУРА ВЫКРУТАЧ, камісар маёнтка Лятальскага 
УРШУЛЯ, яго жонка 
ШЧЫРЭЦКІ, падданы, звольнены ад паншчыны; жыве пры двары з 
панскай ласкі 
ЯН ГУБАЧ, слуга Лятальскага 
ІЦКА, арандатар у маёнтку таго ж 
НАВУМ ПРЫГАВОРКА, войт 
ЦІТ і іншыя сяляне, мужчыны і жанчыны, з вёскі Лятальскага 

А к т I 
Сцэна IV 

Хор сялян, Навум і камісар 
Х О Р  С Я Л Я Н (да камісара, які уваходзіць) 

Здароў нам будзь!  
Вяльможны пане! (2 разы) 
Усякі з нас 
На твой прыказ 
Перад табою 
І з чарадою 
Гатовы стане. 

К А М І С А Р.   Добра, добра, мае дзеткі! 
Н А В У М (убок) 

А!.. Чы ваша ўжо гэткі? 
I табе, знаць, бесі сыну, 
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Запялі у злу гадзіну, 
Ты дзеткамі звеш цяпер, 
А даўней – “хам”, “мужык”, “звер”. 
Ой! недарам намі трос, 
Да пары збан ваду нёс, 

Х О Р  (паўтарае першыя 6 вершаў) 
Здароў нам будзь і г. д. 

К А М І С А Р (кажа). Я паклікаў вас сюды, дзеці мае, каб паведаміць а 
важнай навіне: наш пан, а дзедзіч тутэйшы, у гэтых днёх мае прыбыць з 
заграніцы; а тым часам даручыў вяльможнаму пісару Дабровічу, свайму 
сваяку і даўнейшаму апякуну, даведацца а стане тутэйшых сялян, ці не 
маюць ад мяне якой крыўды. Здаецца, што па-айцоўску з вамі абы-
ходзіўся; і хоць трымаў вас строга, аднак справядлівасць заўсёды была 
маім правілам. Дык памятайце, каб ніхто не пасмеў паскардзіцца на мя-
не, бо інакш – бізун будзе ў рабоце. Вядома вам, як слухае мяне дзедзіч, 
і што ён не любіць мужыкоў. Толькі заікнуся перад ім, і я пэвен, што ён 
скажа скуру з вас паздзіраць. Дык памятайце гэта ды ідзіце ў двор: там 
чакае вас пан пісар. 

Усе выходзяць. 

Сцэна VІІ 
Юлія (пераадзетая за дачку Шчырэцкага) 

Ю Л І Я   (адна – рэчытатывам) 
Ой, думкі, ой, мары  
Дзіцячага веку! 
Шмат будзіце чараў 
У душы чалавека! 
Як сягоння, здаецца, бачу век праснёны, 
Калі з мілым Каролем у гэты лес зялёны 
Мы хадзілі спакойна пад апекай Бога. 
Нашы сэрцы дзіцячы не зналі трывогаў. 

Раманс 
О край мой любы, мой родны! 
Ты знаеш думак прычыны. 
Тут, як у раі, аздобна, 
Ціснуцца дзецтва ўспаміны. 
Сваймі вось гэта рукамі 
Кусточак ружы саджала, 
А тут павяўшы з слязамі 
Тульпаны я палівала, 
На месцы ўсё засталося, 
Як вабна ўсё засталося!.. 

(Кажа) Вітаю цябе, родная краіна, якая на кожным кроку будзіш ва мне 
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салодкія ўспаміны дзіцячых гадоў нашых з Каролем! Тут кожнае месца, 
кожны кусточак напамінае мне яго такім, якім я знала яго некалі: ласка-
вым, прыхільным да свае малое сваянкі, аказуючым ёй заўсёды довады 
сваіх турбот аб ёй і падтрымліваючы слабыя яе крокі. О гора! чаму по-
быт заграніцай так змяніў яго сэрца? Але што ж тут дзівіцца? Ён такім 
маладым, маласвядомым пакінуў нас... а папаўшы ў таварыства сапсу-
тай моладзі, мог сказіць звычаі і забыць збавенныя рады майго добрага 
айца. О калі б план, укладзены мною, патрапіў яго накланіць да мяне і 
зусім паправіць! З лісту, пісанага з Варшавы, спадзявацца трэба, што 
сёння ён прыедзе. О Божа! памажы мне! Ты бачыш чыстату думак маіх. 

Сцэна VIII 
Дабровіч і Юлія 

(…) 
Д А Б Р О В І Ч.  Сумняваюся, каб ты не прайграла. Маладзён, што ма-
рыць толькі аб загранічных прыемнасцях, і не паглядзіць на цябе. Сап-
сутых звычаяў чалавек, усё будзе ганьбіць, што не падобна да француз-
скага; на падданых сялян глядзіць горай, як на быдла, і імі пагарджае. А 
да таго, ён можа цябе пазнаць. 
Ю Л І Я.  О не, мой войча! Ён бачыў мяне яшчэ малою, а так ніколі не 
падумае, каб яго кузіна ў адзежы простай сялянкі магла тут жыць. Ты, 
войча, скажаш, што я на навуках. Мяне тут ніхто не знае. Я смела за 
дачку Шчырэцкага магу сысці, а той не выдасць нашай таямніцы, бо ад 
душы хоча паправы сына пана і дабрадзея свайго. Тым большага дасяг-
ну трыумфу, што пад відам простай сялянкі патрапіла пакарыць яго 
сэрца і прывязаць да сябе. (…) 

Сцэна ХІІ 
Кароль, Ян і Навум (за дрэвам) 

К А Р О Л Ь.  Вось мы і ў канцы нашай падарожы. Запраўды, калі 
ўспомню, што гэта тое месца, дзе трэба будзе пражыць канец свайго 
жыцця, то аж сэрца сціскаецца. О, чаму край наш дагэтуль яшчэ не мо-
жа набраць тае цывілізацыі, якою адзначаецца Францыя? Тут усё так 
панура! так глуха! 
Я Н.  А карчмы, карчмы, пане дабрадзею, то чыстыя хлявы! У Францыі 
кожная аўстэрыя, як палац! У кожнай чалавек, як у раі! Віна па вушы! 
А тут, даруй божа, ніякай выгады! Не шукаючы далёка, глянь толькі, 
пане, на нашую карчму... І мы ж тут, пане, прыгожыя дні нашай мала-
досці змарнаваць маем? От лепей прадай, пан, сваю фартуну, а далей 
уцякайма да нашага неба, да ўлюбёнага нашага Парыжа! 
К А Р О Л Ь.  О, калі б можна было гэта зрабіць! Калі б мне акалічнасці 
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дазволілі! А тым часам буду старацца: бо гэта праўда, паміж нашых 
мядзведзяў не выжыву! І што за прыемнасць, проша пана, з мужыкамі? 
Гэта ж быдла, і нічога болей. 
Я Н.  А дзяўчаты, пане, чыстыя каты: падсядзь да якой, то табе зараз без 
цырымоніі вочы гатова выдрапаць. 
К А Р О Л Ь.  Праўду кажаш. Няма нідзе, як у Францыі!.. Там кожная 
хоць бы найпрасцейшая сялянка далёка асвячнейшая за тутэйшую па-
ненку. О Францыя! Францыя! (...) 

Спеў 
Я Н 

Ах, зірні ў бок гэны, пане! 
К А Р О Л Ь 

Што ж ты ўбачыў там, мой Яне? 
Я Н 

Вельмі пекную дзяўчынку, 
Што, як сарна, лёгка, вабна, 
Што, як лялька, стройна, зграбна, 
Рвець малінку за малінкай. 
Ў заклад стаўлю віна шклянку, 
Што не ўступіць парыжанкам. 

К А Р О Л Ь 
Ах, калі хто гэта бачыў? 
Ці табе ў вачах маяча, 
Каб раўняці дзеўку тую, 
Нерухавую, брыдкую, 
Да парыжскіх ненаглядак, 
Што сваёй красою, складам 
Цэлы свет змагчы гатовы, 
Ўсім закручваюць галовы? 

Я Н 
Пане, глянь: да нас ступае, 
Складна, вабная такая! 

Н А В У М  (з-за дрэва) 
Ой! ведаю прыгаворку: 
Не ўтаіш шыла ў ворку. 
Хто ж з людзей не падзівіцца 
Прыгожанькай маладзіцы? 
Яны, на бяду Навума, 
Угледзілі дочку кума. 
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Сцэна XIII 
Тыя ж і Юлія (паволі ідучы, спявае) 

Ю Л І Я 
Зайшоў ужо месяц, свет спачывае, 
А хто ж там кліча над борам? 
Мабыць, філён мой мяне чакае 
Пад маладым ясакорам. 

(Заўважыўшы Кароля, прыкідваецца перапалоханай.) 
Ах!.. (Некалькі тактаў паўзы). 
Ю Л І Я 

Што за дзіўны погляд бачу? 
Не згадаю, што ён знача? 
I пужае, і трывожа, 
Памажы мне, моцны Божа! 

К А Р О Л Ь   І   Я Н 
Ці то чары, ці з’яўленне! 
Вельмі ж мілае стварэнне! 
Вочы, тварык − глянуць міла! 
Мне душу ўсю захапіла. 

(…) 
К А Р О Л Ь 

Хто ты, мілая дзяўчына? 
(...) 
Ю Л І Я.   Вот, пане, Югася маё імя, а сама я дачка Шчырэцкага. Ня-
божчык бацька цяперашняга дзедзіча гэтага маёнтка даў вольнасць май-
му бацьку і ўсёй яго сям’і, за што пастаянна яго ў малітвах нашых успа-
мінаем. 
К А Р О Л Ь.  Але, як я ўважаю, дык ты добра гаворыш па-польску і на-
ват няблага тлумачыш. Адкуль жа ты навучылася? 
Ю Л І Я.   Я з дзяцінства гадавалася пры дачцэ пана Дабровіча; была 
болей яе дружкаю, як служкаю; разам мы выраслі і разам хадзілі ў пан-
сіён. 
Я Н  (убок). Ого! Дык гэта не простага выхавання ластавачка! Трэба да 
яе пазаляцацца. Яна, мусі быць, і парыжаніну закруціць галаву можа. 
К А Р О Л Ь.  Але скажы мне, нашто табе прыдалося тое выхаванне, 
што ў пансіёне атрымала? 
Ю Л І Я.  Чаму ж, пане? Хіба ж не на тое мы вучымся, абы лепш хва-
ліць Бога ды вярней спаўняць тыя абавязкі, якія наш стан на нас накла-
дае? 
К А Р О Л Ь.  Запраўды, ты аднолькава чаруеш як сваім павабным тва-
рыкам, так і сваёю водпаведдзю. Дадушы, з такім укладам ты б магла 
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нават і ў салёнах Парыжа стаць на барацьбу не з адной прыгажуняй 
моднага там свету. 
Ю Л І Я.  Пан волен жартаваць. Дзе там, каб бедная сялянка магла раў-
няцца з панямі, каторыя ад маладых лет да сталага веку пастаянна ву-
чацца салённым манерам? 
К А Р О Л Ь.  Прысягаю табе, што кажу праўду. Але думаю, мая дара-
гая, што ты добрая хітруха і сваёю скромнай мінкаю не аднаго ўжо ка-
ханка злавіць патрапіла. Прызнайся шчыра, шмат іх мела? (Бярэ яе за 
руку.) 
Ю Л І Я.  Пане!.. Каханка ніводнага не мела, а скажу шчыра, што мы, 
сялянкі, тым рознімся ад вялікіх пань, што ніякай не маем хітрасці. Што 
чуе сэрца, тое без страху гавораць нашыя вусны. Але пусці, пане! Трэба 
спяшацца ў двор, каб разам з сялянамі прывітаць тутэйшага дзедзіча, 
каторы скора прыедзе к нам. Там грамада сялян нецярпліва чакае, каб 
выказаць пачуцці свае прывязанасці да таго, хто будзе ім замест айца. 
К А Р О Л Ь.  Ніколі не спадзяваўся знайсці ў простай сялянцы столькі 
думак і такіх высокіх! Але скажы мне, мой анёл, для каго ты нарвала гэ-
тых кветак? Ці не дасі хоць адну кветачку і мне на памяць тых звычаё-
вых навук, якія мне міла будзе захаваць вечна ў сваёй душы разам з 
вобразам тае, хто іх мне даў. 
Ю Л І Я.  Гэтыя кветкі прызначыла я ў падарунак таму, каго любіць лі-
чу сваім абавязкам: палажу іх пад ногі сына дабрачынца нашага пры па-
віншаванні яго з шчаслівым паваротам на родную зямлю. 
К А Р О Л Ь.  Хіба толькі ты даеш свае падарункі тым, каторымі сэрца 
тваё занята? 
Ю Л І Я.  Але, мой пане! Хіба ж я не казала, што мы, сялянкі, заўсёды 
шчырыя? Што вусны нашыя толькі тое паўтараюць, што ім гаворыць 
сэрца? 
К А Р О Л Ь.  Аднак жа зважай, прыгожая дзяўчына, што той падарунак 
з твае рукі, якога я прашу, найчысцейшую і наймілейшую прынясе для 
сэрца майго радасць. Але... як жа, дасі мне хоць адну кветачку? 
Ю Л І Я.  А чаму ж не? Няхай пану будзе гэтая польная ружачка. (Бярэ 
з кошыка ружу, падае яе Каролю ды, наіўна пакланіўшыся, выбягае.) 

Сцэна XIV 
Тыя ж, без Юліі 

К А Р О Л Ь.  Дзіўная дзяўчына! Не магу апомніцца ад здзіўлення з са-
мога сябе! Мімаволі закахаўся ў нейкую сялянку... я, каторы дагэтуль 
лічыў іх за быдла, цёмнае, нічым неўлагоджанае! О цуда! Што ж бы на 
гэта сказалі парыжскія прыгажуні? 
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Спеў 
К А Р О Л Ь 

Што за сэрца! што за вабнасць! 
Я Н 

А якая ручак зграбнасць! 
К А Р О Л Ь 

Што за розум! Што за вочы! 
Я Н 

А як шоўк косы дзявочы! 
К А Р О Л Ь   І   Я Н (разам) 

Ах! для гэтае дзявіцы 
Памяць, розум я губляю! 
Прэч усё, што з заграніцы! 
Я над імі крыж стаўляю... 

Сцэна XV 
Змена дэкарацыі: вялікі панадворак; з правага боку панскі дом; па баках гаспадар-
скія будынкі; з аднаго боку стаяць сяляне і сялянкі, з другога ж – Дабровіч, камі-

сар, Уршуля, яго жонка і ўсе дворныя, сярод іх Юлія. Калі ўваходзіць Кароль, папе-
радзе яго ідуць дзве дзяўчынкі, сыплючы яму пад ногі кветкі. Ён жа ідзе проста да 

Дабровіча і вітаецца з ім, а пасля дзякуе з абодвух бакоў сялян. За Каролем ідуць 
Ян і Навум. 

Х О Р   С Я Л Я Н 
Да прыбывай жа к нам − яркае солнышка, 
Да асвяці ж ты нам − белы аконышка! 
Да расцвітай у нас − прыгожа красачка! 
Да прыгалуб жа нас − мілая ласачка! 
Доўга ж мы ждалі ця − наш ты кароліку! 
Палётай жа пры нас − смелы саколіку. 

Х О Р   Д В О Р Н Ы Х 
Зірні ў бок гэты, ласкавы пане! 
I тут прыхільна цябе вітаюць. 
Прымі ты шчыра гэта вітанне. 
Хай табе шчасцем дні ў нас лунаюць! 

Ю Л І Я (выступаючы, спявае) 
Калі з далёкіх ластаўка ніваў 
Вясной вяртае дамоў шчасліва, 
Свой забывае далёкі вырай, 
У роднай сялібе цешыцца шчыра. 
I ты, о пане, сярод сабраных 
Сялян застанься жыць назаўсёды; 
Шукай пацехі сярод падданых; 
Будзь для іх бацькам і асалодай. 
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К А Р О Л Ь 
Радасць, якую тут спатыкаю, 
Не меў у ніякім краю дагэтуль. 

Я Н 
Я з хвалявання слёз не стрымаю, 
Ажна да чаркі збыўся імпэту. 

К А М І С А Р (убок) 
Ох, на такое пана вітанне 
Дрыжу я цэлы! Што ж далей будзе? 
Маё бабахне, знаць, панаванне, 
Калі не з’едзе зноў ён у людзі. 

Н А В У М (убок) 
Над сіратою Бог з калітою. 
Што ж, камісару, будзе з табою, 
Як пан дзядзічны з намі асядзе! 
Не будзеш болей глуміць нас, гадзе! 

Х О Р 
Здароў будзь дома, ласкавы пане! 
Тутка прыхільна цябе вітаюць. 
Прымі ты шчыра гэта вітанне. 
Хай табе шчасцем дні ў нас лунаюць!.. 

А к т II 
Сцэна І 

Сад, у якім дзве альтаны па баках 
Наперадзе сцэны − дрэва, каля яго − лаўка з дзёрну, а на ёй спіць Ціт. 

Н А В У М (як падымаецца заслона, спявае) 
Добра вучыць нас прымоўка: 
Цягаў воўк, пацяглі воўка. 
Цішком нас пан к сабе зваў, 
Аб камісару пытаў. 
Мы ж языка не шчадзілі, 
Добра яму засалілі. 
Цяпер пан на яго зол, 
Наёжыўся, як сакол, 
Досыць жа яму нас мучыць. 
Добра прыгаворка учыць: 
Папаўся, наш пане жучку, 
Да ў панскую ты ручку. 
Ты намі паневяраў, 
Апошняе выдзіраў; 
Цяпер мы, паганску сыну, 
Дадзім добра чосу ў спіну! 
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Бо што будзе, тое будзе, 
Саўка на куце не будзе. 

(Кажа) Ой так! На што наважым, на то наважым, а яго адсюль, як мят-
лой, вымецем. Я пярвей маўчаў; але як пан начаў распытываць, пры-
помніў сабе прымоўку: горш, калі баішся, і ліха не мінеш і надрыжыш-
ся; бяды ж горшай не будзе; дай ну ж пець да выспевываць усю праўду. 
У пана аж вушы павялі. Думаю сабе: сем бед, да адзін атвет. Чаго тут 
маўчаць? Чы ты мяне калі напаіў, чы накарміў? Добра гутарка кажа: ні-
колі я ў цябе брухам стол не адсунуў, і маўчаць не буду. Ой, пане камі-
сару! Куды кінь, то клін. (...) 

Сцэна II 
Навум і камісар 

К А М І С А Р.  Прынялі мяне сёння ў пана холадна, што я пачынаю ду-
маць, ці няма на мяне нагавораў перад ім? Але вот і войт. Трэба яго вы-
пытаць: бо гэта хітрая штучка. 
Н А В У М (убок). Ой, цяпляк ідзе! Крапіся, Навум! і ты місцюк! Хоць 
чалавек не баіцца, а штось па скуры мароз так і падзірае! 
К А М І С А Р.  Што чутно, Навум? 
Н А В У М.  Нічога, пане! Ад ліха ціха, а дабра не чуваць. 
К А М І С А Р.  Чы ты быў сягоння ў пана? 
Н А В У М.  Я?.. не, гэта... бо... здаецца, быў. (Убок.) Не ведаю, як тут 
выверцецца? 
К А М І С А Р.  Дак гэта ты, сабака, на мяне набрахаў штось перад па-
нам? 
Н А В У М.  Хто? я?.. Э! Панок!.. Пану тыкі і стыдна і брыдка гэтак аба 
мне падумаць. Гэта, як кажа прымоўка, ад Бога грэх, і ад людзей смех. 
Каб жа я каму, калі што якое; а то ніколі, нікому, нічога... Нашто ж 
тое?.. 
К А М І С А Р.  Пачакай, лайдача! я прыпільную! Але не прасі Бога, ка-
лі дазнаюся! Будзе канчук у рабоце. 
Н А В У М (убок). Вялікага сабакі вялікі брэх! Баш ты яго, вёльмі паба-
яліся! Ведаў Бог, каму не даў рог. 
К А М І С А Р.  Памятай!.. Але нехта ідзе. А, гэта Югася! Ідзі папільнуй 
за форткаю, каб хто не падышоў; асабліва калі ўгледзіш, што мая жонка 
ідзе, то зараз жа скажы мне. Я хачу з Югасяй пагаварыць. (Навум не 
ідзе.) Ну!.. Чаго ж чакаеш? Балване! 
Н А В У М.  Іду ўжо, іду! (Убок.) Ён тут гатовы сужанаю маю адмаў-
ляць ад мяне! Пайду да прышлю тут яго жонку. Хіба яна дасць рады. Бо 
добра кажа прымоўка: куды чорт не даступіцца, туды бабу пашлець. 
(Адыходзіць.) 
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К А М І С А Р.  Адыдуся крыху ўбок, каб яе знячэўку не перапугаць. 
(Адыходзіць углыб.) 

Сцэна III 
Юлія і камісар 

Ю Л І Я 
Як вясна свет асвяціла,  
Гоніць сон з сябе зямліца; 
Ад вясенняй ласкі мілай 
Ўсё смяецца, весяліцца; 
Птушка песняй шчабятлівай 
Славіць сонца над палянкай, 
Апяваючы жычліва 
Свайго мілага каханка; 
Толькі ж мне журбуе сэрца, 
Гэтай радасці не знае, 
Да мінулых дзён імкнецца 
І баліць, баліць без краю. 

К А М І С А Р 
Ах, каго так ты ўзлюбіла, 
Што запела гэтак міла? 

Ю Л І Я 
Так не ўходзе, пан дабродзей, 
Падслухоўваць, як злодзей. 

К А М І С А Р 
Калі тут на адзіноце 
Жаласліва так спявае, − 
Песняй сэрца разахвоціць 
І мне лёс мой разгадае. 

Ю Л І Я 
Калі я на адзіноце 
Думку думаю аб любым, − 
Ён, як жораў на балоце, 
Ладзіць, быццам хоча згубы. 

К А М І С А Р 
Мая Югаська! 
Ціпачка, краска! 
Мой ты мігдалік! 
Мой спецыялік! 
Мей жа вока на залёты! 
Для мяне ўсім даўно ты, 
Для цябе жыву, ўздыхаю 
I з любосці высыхаю !.(…) 

Так, Югася! Я ўвесь для цябе. А што жанаты, тым лепей для цябе: не 
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буду такім спосабам хваліцца перад людзьмі, як дабіваўся твайго сэрца. 
Але не выпадае нам з табой цяпер доўга быць: можа хто-небудзь падыс-
ці. Ведаеш што, мая найдаражэйшая Югасечка? Зрабі мне адну ласку і 
назнач мне мінутку для размовы з табою ўвечар у гэтым садзе. Я буду 
чакаць цябе тут. Зробіш мне гэтую ласку? Паслухаеш жа маёй просьбы? 
Ю Л І Я  (убок). Пачакай жа, мой ты марцавы дзедка! Зраблю я табе 
штучку! (Голасна.) Што ж рабіць! Можа б, то і не выпадала, але прый-
ду. Цікава ведаць, што гэта мне пан скажа? Дык каля поўначы няхай 
пан чакае мяне ў той альтане, што направа. 

Сцэна ІV 
Тыя ж і Уршуля; яна падкрадваецца і, як толькі канчае гаварыць яе муж, накідва-

ецца на яго 
К А М І С А Р.  О мая ты рыбка! пяшчотка мая! як жа я табе ўдзячны за 
тваю дабрату для мяне! 
У Р Ш У Л Я.  А васан што тут робіш? гэ? 
К А М І С А Р. Я? я? так, мо... вот я заказваў прыгон на заўтрашні 
дзень. 
У Р Ш У Л Я.  І каму ж ты заказваў? гэтай дзяўчыне? што?.. А гэта доб-
ра! Яшчэ ні ў адной кніжцы гэтага не вычытала (а перабрала я іх на сва-
ім вяку вельмі многа), каб камісар заказваў прыгон адной дворнай дзяў-
чыне. Ой ты, стары ветрагон! ветрагон! Заўсёды мне выдумляеш усяля-
кія фіглі, і нічога добрага! Пайшоў мне зараз дадому! А васпанна заста-
нься тут: я хачу распытацца. 
К А М І С А Р (убок, да Юліі). Югася! не прагаварыся, будзь растароп-
на; і памятай, што абяцала. (Адыходзіць.) 

Сцэна V 
Тыя ж без камісара 

У Р Ш У Л Я.  Ну, мая рыбка, што на гэта скажаш? Гэ? 
Ю Л І Я.  Ах, мосця дабрадзейка! абарані мяне, бедную дзяўчыну, ад 
праследавання пана камісара. Як цень, ён ходзіць пастаянна за мною і 
надаядае мне сваім каханнем. Намаўляў мяне, каб я прыйшла сёння ўве-
чар на спатканне з ім вот у гэтым садзе. Я нібы згадзілася на гэта, але 
хацела наўперад паведаміць паню і прасіць, каб пані пайшла на маё 
месца. Няхай жа гэта пані зробіць, каб потым магла пакараць яго за тое, 
што да другіх заляцаецца. 
У Р Ш У Л Я. Вот гэта называецца ветла з твайго боку! Яшчэ ні ў вод-
най кніжцы не вычытала я, каб дзяўчына, і асабліва дворная, так пачці-
ва мысліла, як ты. О пачакай ты, круціглова! шэсцьдзесятгадовы бала-
мут! выб’ю я табе з галавы гэтыя твае залёты! I дзе ж, у якім тут месцы 
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хацеў ён з табою размаўляць? 
Ю Л І Я.  Вот, пані, у той направа альтане. 
У Р Ш У Л Я.  Добра, мая міленькая! дзякую табе, дзякую! Рабі гэтак 
заўсёды, а калі будзеш пачцівай дзяўчынай, то непраменна знойдзеш 
сабе добрага мужа, і благаславенства боскае не перастане свяціць над 
табою. (...) 

Сцэна VІ 
Юлія, а потым Ян 

Ю Л І Я.  Вот дык я яму ўслужыла! Але так яму і трэба: няхай не шалее 
ў такім веку! Але нехта там зноў ідзе? Ах, гэта Ян, камердынер Кароля. 
Па праўдзе сказаць, тая роля, якую я ўзлажыла на сябе, апрыкрыла мне 
трохі; але цешу сябе надзеяй, што папраўлю Кароля; і гэта думка аса-
лоджвае мне цяжкасці, якія для яго дабра і свайго шчасця з ім перано-
шу. Ну, пабачым жа яшчэ аднаго залётніка! 
Я Н 

Добры вечар, маё каханне! 
Ю Л І Я 

Ваша служка, пане Яне! 
Я Н 

Як здароўе, як жывецца? 
Ю Л І Я 

Ў галаве мне штось вярзецца. 
(...) 
Я Н.  О! клянуся табе на неба і на пекла, што твае вочкі так прыцягва-
юць маё сэрца, як...(Думае) як... напрыклад, бутэлька, калі яна напоўне-
на нябескім нектарам шампану! 
Ю Л І Я.  Аднак, пане Яне, будзь ласкавы, адыдзіся адсюль! Калі хто 
спаткае нас тут, гэта можа мяне скампраметаваць. Вось жа, калі хочаш 
мяне забавіць пяшчотнай тваёй дэкламацыяй ці спевам, прыходзь апоў-
начы да той налева альтанкі; а там, калі ўся прырода будзе спачываць, я 
пад месячыкам заслухаюся, як пан Ян у маіх ног будзе размаўляць і аб’-
ясняцца. 
Я Н.  О мая ты Дульцынела! на крыллях кахання прылячу да цябе і з не-
цярплівасцю буду чакаць, калі зорачка шчасця заяснее на маім гарызон-
це. (Адыходзіць.) 

Сцэна VII 
Навум і Юлія 

Н А В У М 
Добра прымоўка нас учыць: 



 15 

Панска вока каня тучыць. 
Што сватоў к ей маю слаць, 
Лепш самому папытаць. 

Ю Л І Я 
Вось дык нейкае насланне! 
Шчэ паўзе і гэта зданне. 

Н А В У М 
Як бы тут ёй заляцацца, 
Кабы лепей спадабацца? 
Гутаркамі ёй заграю, − 
Пазнае, што розум маю. 

Ю Л І Я 
Але добра, што ён тутка. 
Ў галаву прыйшла мне думка: 
Гэта пудзіла ўпаўне 
Дапаможа ў справе мне. 

(…) Баш! Прыцапіўся ка мне Ян, панскі слуга, да і адбою не маю; пра-
сіў, штоб я прыйшла сумеркам сюды ў сад з ім пагаварыць. Я, штоб ад-
чапіцца ад яго, абяцала прыйсці. 
Н А В У М.  Абяцанка цацанка, а дурному радасць. 
Ю Л І Я.  Дак відзіш, Навумка, я хачу, штоб ты надзеў адзежу да на маё 
места прыйшоў сюда. Хадзі, я ўжо цябе навучу, як маеш з ім абайціцца. 
Н А В У М.  Ой, цікунка ты, цікунка! відна, што дабры бабры. Глядзі, 
мая перапёлачка, штоб з гэтага піва не выйшла якога дуру, бо знаш 
прымоўку: хто пад кім яму капае, часта сам у яе ўпадае. Але што ра-
біць? Чалавек, калі важыў на рыбу, трэба важыць і на юшку. Відна ўжо, 
ты мяне не мінеш. Яно кажуць: калі шанцуе, то і Халімон танцуе. Пай-
дзём да навучы мяне, што маю рабіць. (Адыходзяць.) 

Сцэна ІХ 
Кароль і Юлія 

Ю Л І Я (Убягае, ціха спяваючы; а ўбачыўшы Кароля, кланяецца і хоча 
далей ісці; ён яе затрымлівае.) 
К А Р О Л Ь.   Куды ж гэта так спешна? 
Ю Л І Я.  Бягу ў фальварак; бацька мяне пасылае; а сюдою якраз бліжэй 
будзе. 
К А Р О Л Ь.  Ці не падаруеш мне хвілінку на размову? 
Ю Л І Я. Што пан скажа мне? Я слухаю. 
К А Р О Л Ь. Папраўдзе, Югася, я на цябе крыўджуся: здаецца мне, што 
ты ўхіляешся ад спаткання са мною. Другія далёка шчаслівейшыя: з імі 
ты гаворыш; толькі адзін я не маю гэтай ласкі. 
Ю Л І Я.  Скажу пану шчыра: я іх не баюся і рада з імі сустракацца; але 
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пан.... прызнаюся... пан здаецца мне небяспечным, і з гэтай прычыны я 
мушу ўхіляцца яго. 
К А Р О Л Ь.  А чаму ж я небяспечны для цябе? 
Ю Л І Я (сарамліва, праз сілу). Бо... бо... 
К А Р О Л Ь (бярэ яе за руку). Што ж? На бога заклікаю цябе, дакажы. 
Ю Л І Я. Бо… бо… пан здаецца мне вельмі мілым, пан мне падабаецца. 
К А Р О Л Ь.  Ты не паверыш, як я за тваю шчырасць удзячны табе! Ах! 
Югася! ведай жа, што і я цябе люблю! вельмі люблю… 
Ю Л І Я.  Тым горай для нас, і тым больш не павінны мы сустракацца. 
К А Р О Л Ь.  Чаму ж? 
Ю Л І Я.  Нашто ж нам гэтае дарэмнае каханне? Пан мяне не возьме; а я 
не веру, каб такая шляхетная постаць магла таіць у сабе сэрца, здольнае 
пакрыўдзіць бедную дзяўчыну. 
К А Р О Л Ь. О Югася! чаму ж ты не радзілася роўнаю мне? 
Ю Л І Я.  І што ж бы тады было? 
К А Р О Л Ь. Ані жаднага вагання!.. Ахвяраваў бы табе сваю руку: бо 
сэрца маё ад першага спаткання запалонена табою. 
Ю Л І Я.  Даруй мне, але я не вельмі таму хачу верыць. Мужчыны заў-
сёды так штораз новых здабыч прагнуць... так яны здрадлівы!.. 
К А Р О Л Ь.  Аднак жа, дарагая Югася, хоць ты такая зласлівая і так 
прыкра аб мужчынах судзіш, павінна мне паверыць: бо я цябе люблю, 
вельмі люблю, і нават не ведаю, да якога шаленства гэтая любоў давес-
ці можа. Але ж твой погляд такі мілы, такі захопны, што душу пало-
ніць! О! не глядзі так на мяне, не глядзі, бо розум страчу!.. 

Спеў 
Не глядзі так на мяне ты! 
Твой пагляд мне будзіць сэрца! 
З губ тваіх плывуць прыветы, − 
Чарадзейка ты, здаецца. 
Вабны ўсмех твой і наіўны, 
Як на губках разальецца, 
Гэткі мілы, гэткі дзіўны! 
Чарадзейка ты, здаецца. 
Стрэліш вочкам − стрэл у мэце. 
Тваёй ласкі не даб’ецца, 
Хто пачаў любіць, цярпеці, − 
Чарадзейка ты, здаецца. 
Твар твой кветкамі зіяе; 
А краса, што з яго мкнецца, 
Так узносіць! захапляе!.. 
Чарадзейка ты, здаецца. 
Але не! зірні, прашу я! 
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Будзь ўзаемнай, будзь мне сталай. 
За што ж мукі так знашу я? 
Ой, нашто так счаравала? 

(Кажа) Так, Югася! Югася! ты мяне ачаравала. 
Ю Л І Я. Пане! а парыжанкі што на гэта скажуць? 
К А Р О Л Ь.  О! яны ўжо зусім вылецелі ў мяне з галавы. Дый ці ж 
можна пры табе думаць аб кім іншым? Цяпер адзінае жаданне нарадзі-
лася ў маім сэрцы: у шчаслівым вясковым зацішшы, далёка ад турбот і 
непакою свету, на ўлонні падобнае да цябе вернай таварышкі, сярод 
падданых, як сярод уласных дзяцей, праводзіць рэшту дзён жыцця і не 
жадаць на зямлі іншай раскошы. (...) Прыемна і соладка гаварыць мне з 
табою, але скора могуць нам перашкодзіць. Дык покі не разышліся мы з 
табою, прашу цябе, дарагая Югася, абяцай мне, што споўніш маю про-
сьбу. 
Ю Л І Я.  Што ж бы я пану адмовіць магла? Я ж пераконана ў тым, што 
нічога такога не пачую ад пана, што б не згодна было з шляхецкім сэр-
цам і спосабам яго мыслення. 
К А Р О Л Ь.  О! будзь спакойна, – твой гонар для мяне так дарагі, як і 
свой уласны. Але прашу цябе, калі ўсё ў двары спачываць будзе, прый-
дзі ў гэты сад. Я тут чакаць цябе буду. Падаруеш жа мне хвіль колькі 
самотных з табою? Ах, толькі час, праведзены з табою, здаецца вобра-
зам надземскай раскошы! 
Ю Л І Я (думае). Так... не адмаўляю... прыйду сюды. Каля таго дрэва 
няхай пан мяне чакае. Але памятай, але памятай, пан, што гонар для 
беднай вясковай дзяўчыны – бясцэнны скарб яе і ніякай ахвяраю ў све-
це не можа быць акуплены. (Адыходзіць.) 

Сцэна ХІІІ 
К А Р О Л Ь (Ідзе паволі і вобмацкам, падыходзіць да дзярновай лаўкі 
пад дрэвам). 

Прыйдзі, мой любы анеле! 
Клічу цябе я ўлюбёны. 
Сцежку табе тут усцеле 
Кветкамі любасць да скону. 
Ах! час падходзе да ранка, − 
Прыйдзі, мая ты каханка! 
Тонучы ў хвілях прыемных, 
Сэрцы два любасці смагай 
Злучым навекі ўзаемна, 
Верныя слову й прысягам. 
Ах! час падходзе да ранка, − 
Прыйдзі, мая ты каханка! 
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Сцэна ХІV 
З другога боку ўваходзіць камісар і тое ж спявае, а пасля з другога боку зноў 

уваходзіць Ян і гэтую ж песню паўтарае; урэшце ўсе спяваюць тое ж самае ў 
тэрцэце, ідучы кожны на сваё месца 

К А Р О Л Ь 
Калі слух мяне не зводзе, 
Голас чуецца яе! 
Ах! міг гэты ўзнагародзе 
Ўсе ў жыцці бяды мае. 

Сцэна ХV 
Ян і камісар паўтараюць гэтыя 4 радкі. Тут паволі прыбліжаецца Юлія, акрыў-

шыся палярынай, і падыходзіць да дзярновай лавачкі пад дрэвам, час ад часу злёгку 
плешчучы ў далоні, а Уршуля да альтанкі направа, і крыху пасля Навум, пераадзе-

ты ў вопратку сялянкі, да альтанкі налева 
Ю Л І Я 

О Кароль мой, о юнача! 
Нікне цэлы свет у цьме. 
Ці ты тут? ці дзе іначай? 
Адкажы, прашу я, мне. 

Н А В У М (убок) 
Прымаўкам трэба даць веры: 
Паночы ўсе каты шэры. 
Цёмна ж ноч – ён не спазнае, 
Пэўна мяне спадабае. 

(Ідзе да альтанкі налева.) 
К А Р О Л Ь,   К А М І С А Р   І   Я Н 

Што за радасна часіна! 
ІІІто на свеце з ёй зраўняе, 
Як кахання цэль ядыны, 
Сваю любу тут я маю? 

Ю Л І Я 
О Кароль! табой жыву я, 
З сэрцам да цябе ляту я. 

К А Р О Л Ь 
О, каб магла чуць ты чуласць вось тую, 
Што для цябе там у грудзях бушуе, − 
Маім бы словам паверыла пэўна 
I пакахала мяне бы ўзаемна. 

Ю Л І Я 
Мой мілы! што я цябе спадабала, 
Ці ж тваё сэрца таго не згадала? 
Ах! вер, Кароль, мне! табе прысягаю, 
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Што мая любасць павек не сканае! 
К А Р О Л Ь,   К А М І С А Р, Я Н (паўтараюць) 

Што за радасна часіна! і г. д. 
Ю Л І Я 

Глянь! відаць, ужо світае, 
Закаханых світ вітае. 

К А Р О Л Ь,   К А М І С А Р,   Я Н (паўтараюць) 
Што за радасна часіна! і г. д. 

Я Н.   Але што ж гэта азначае? Дык жа гэта не Югася! (Зрывае чапец з 
галавы Навума.) О пекла! Якое гэта брыдкае пудзіла! Гэткая авантура 
нават і ў Парыжы ніколі мне не здаралася. (Выводзіць Навума наперад 
сцэны.) Адказвай, д’ябал пракляты, хто ты? 
Н А В У М.  Да я ж Навум, войт тутэйшы. А мой жа ж ты міласніку! ча-
го ж ты чураешся цяпер ад мяне? Знаш прымаўку! любіў добрае, палю-
бі ж і злое. 
К А М І С А Р.  А-ей, вось ліха! Маспане! дык жа гэта не Югася, а мая, 
пане, даруй, жонка! Прапаў я! (Выходзіць наперад сцэны.) 
У Р Ш У Л Я.  Ага, ветрагон! папаўся! Гэта такая твая малжонская вер-
насць? га? 
К А М І С А Р.  Мая любенькая! Калі ты не перастанеш верыць плёт-
кам, дык у нас ніколі добрага жыцця не будзе. 
У Р Ш У Л Я.  А ты ж мне баяў, што пан пасылае цябе ў другі фальва-
рак і дзеля таго дома начаваць не можаш; а ты, мой міленькі, на ўсю 
ноч у залёты выбраўся! О пачакай, дабрадзею! Я ж табе пакажу залёты! 
(Вымае з фартуха дысцыпліну і б’е яго па плячах, трымаючы за руку, а 
ён кругом яе круціцца.) 
К А М І С А Р.  Ай! ай! паволі, душачка мая! жонка каханая! Прысягаю 
табе на майго патрона, святога Банавантура, што ўжо з гэтага часу табе 
ніколі не здраджу, толькі гэты апошні раз даруй. 
Н А В У М.  Баш ты яго! Не рад, што б’юць, да яшчэ і нагамі трапе-
чыць. 
У Р Ш У Л Я.  Ах! гэта ж і пан наш тут! (Да мужа.) Шчасце тваё! (Да 
Кароля.) Прабач, яснавяльможны пан дабрадзей. Сапраўды не заўважы-
ла! (Робіць рэверанс, а потым, абярнуўшыся да мужа, гаворыць.) Ну!.. 
папомніш ты мяне, стары ветрагон!.. дамся я табе ў знакі! (Да Кароля, 
робячы рэверанс.) Перапрашаю яснавяльможнага пана!.. але ж гэта та-
кая авантура, аб якой у ніякай кніжцы я не вычытала! (Да мужа.) Ну! 
ну! ну! пакажу я табе гэтыя плёткі, прыйдзі толькі да дому! (Выбягае, 
запыхаўшыся, усцяж паўтараючы.) Плёткі! ха! ха! плёткі!.. 



 20 

Сцэна ХVI 
Дабровіч, Шчырэцкі і некалькі людзей на знак Дабровіча ўбягаюць 

Д А Б Р О В І Ч.   Што гэта? адкуль гэты гоман? 
Н А В У М.   Нічога, пане! палавілі катоў у мяшок. 
Д А Б Р О В І Ч.   I ты, Кароль, тут? А гэта што? I Югася разам з табой? 
Гэта надта нядобра, што ты, маё сэрцайка, шпацыруеш па садзе ў нач-
ным часе, ды яшчэ і з кавалерам! 
Ш Ч Ы Р Э Ц К І.  О Божа! чы я гэтага ад маёй дачкі спадзяваўся? 
Н А В У М.   Вот табе на! хто парася ўкраў, а каму ў вушах пішчыць. 
(Да Шчырэцкага.) Нічога, нічога, пане куме! хоць яна з панам трошкі і 
пагаманіла, да мы ж тут былі блізка. Я не чураюся свайго слова, вазьму 
яе; бо знаш прымаўку: мая душа не крывая, усё прымае. 
К А Р О Л Ь.  Годзе ўжо, мой кузыне! Здаецца, я ўжо паўналетні і не 
абавязаны даваць адказ за мае ўчынкі. 
Д А Б Р О В І Ч.  Хто ж кажа іначай? 
К А Р О Л Ь.  Вот жа перад усімі паведамляю, што, адкідваючы ўсяля-
кую пыху з сэрца і не звяртаючы ўвагі на розніцу станаў, бяру Югасю 
за жонку; і асеўшы ў маёй фартуне, пакіну свет, і толькі ў шчасці яе і 
маіх падданых шчасце сваё знаходзіць буду. 
Д А Б Р О В І Ч.  А я з радасцю вас благаслаўляю (злучае іх), дзеці мае! 
бо пазнай у Югасі Юлію, адзіную дачку маю! Можаш цяпер яе як хо-
чаш пакараць за гэтую раманціку з табой, што ў вопратцы звычайнай 
сялянкі захацела запаланіць тваё сэрца і выправіць твой характар, кры-
ху сапсаваны заграніцай. Спадзяюся, што цяпер ужо пэўна перастанеш 
марыць пра пекнату чужаземшчыны. 
К А Р О Л Ь.  О! прысягаю, што ўжо больш не буду шукаць шчасця за 
граніцай. Хіба ж я не знайшоў яго на бацькаўшчыне? Але ты, пані, мо-
жаш судзіць, як моцна пакахаў я цябе, калі, пазнаўшы цябе як простую 
сялянку, аддаў табе ўраз сэрца маё і лёс свой не баяўся злучыць з тваім. 
Ю Л І Я.  Даруй мне, Каролю, гэты мой нявінны падман. Але ж ці не да-
вёў ён нас да мэты нашых жаданняў? (Цалуючы рукі бацькі.) Дарагі 
войча! Ці ж я не выйграла заклад? 
Д А Б Р О В І Ч.  Перамагла, мая дачка! Няхай Бог у працягу ўсяго 
жыцця дарыць вас гэткай радасцю, якой цяпер перапоўнена маё сэрца. 
Н А В У М (становіцца на калені). Гутарка кажа: гдзе ўвесяленне, там і 
прабачэнне. Даруй жа мне, паненачка, што я, дурань, асмеліўся сягаць 
па тваю ручку. Я ж такі калісьці молвіў, што няведанне – нягрэшанне. 
Ю Л І Я.  Не толькі табе прабачаю, але яшчэ і дзякую табе, што, хоць не 
ведаючы, дапамог мне ў маіх планах. 
Н А В У М (устае). Вот як добра, што я паслухаў паненкі. Добра кажа 
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гутарка: кінь назад, а знайдзеш перад сабою. 
К А Р О Л Ь.  Цяпер палічымся з другімі. 
К А М І С А Р.  Пане! а я ці атрымаю тваё прабачэнне? 
Н А В У М (убок). Ага! на злодзею шапка гарыць. 
К А Р О Л Ь.  Дараваў бы яму гэтую апошнюю авантуру, але замнога 
даведаўся я аб ім, каб мог прапусціць бяскарна яго паступкі з маімі пад-
данымі ў часе маёй адсутнасці. З гэтага часу траціш, пан, у мяне служ-
бу; за шчасце можаш палічыць сабе, што не патрабую рахункаў і спра-
ваздачы. Прашу цяпер перадаць усё Шчырэцкаму, які тут месца каміса-
ра зойме. (Тут камісар, выказваючы смутак і сорам, адыходзіць. Да 
Яна.) А ты што думаеш, Яне? калі табе не ўдалася любоў з тутэйшай ся-
лянкай, можа, зноў шчасця за граніцай шукаць папрабуеш? 
Я Н.  Дзякую пану! А я лепш скажу: mеа сulра! і выбіўшы з галавы дум-
кі аб загранічных красунях, у сваім краі пастараюся знайсці сабе тава-
рышку жыцця; а з гэтага часу не так лёгка дамся запутацца ў іхнія сеткі. 
Н А В У М.  Эге! Знаш прыказку: хто апарыцца на малацэ, той і на ваду 
дзьмухае. 
К А Р О Л Ь.   Значыцца, цяпер, пакінуўшы думкі пра заграніцу, пачнём 
жыццё ў вясковым зацішшы і шчыра выпаўнім свае абавязкі: я – добра-
га пана, а ты – шчырага і вернага слугі. (Да Дабровіча і Юліі.) Ах! дзя-
куй вам, мой паважаны апякуне, і ты, дарагая мая жонка! з вашай дапа-
могай я пераканаўся, што нашыя сяляне маюць добрыя сэрцы; што мы 
іх не ведаем; што ані жыць з імі, ані іх ужыць не ўмеем. Цяпер больш 
ніколі іхняга лёсу не паверу на чужыя рукі, але і свой уласны з імі злу-
чу. Хачу іх любіць і каб яны мяне любілі; а мне з імі і ім са мной, за 
благаславенствам найвышэйшага, шчасліва і добра, спадзяюся, па-
водзіцца будзе. 
(...) 
Х О Р 

Здаваленне, якое адчуць мы гатовы, 
Будзем помніць удзячна ў кожнае хвілі, 
Калі публіка шчыра нам скажа хоць слова, 
Што ігрою сваёй мы яе захапілі. 
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ПІНСКАЯ ШЛЯХТА 
Фарс-вадэвіль у адной дзеі 

А С О Б Ы 
К р у ч к о ў – станавы прыстаў. 
П і с у л ь к і н – яго пісарчук. 
Ц і х о н  П р а т а с а в і ц к і. 
К у л і н а – яго жонка. 
М а р ы с я – іх дачка. 
І в а н  Ц ю х а й-Л і п с к і.                         Пінская 
Г р ы ш к а – яго сын.                                   ваколічная 
Ц і м о х  А л ь п е н с к і.                              шляхта 
Б а з ы л ь  С т а т к е в і ч. 
Х а р ы т о н  К у т о р г а. 
Д з е с я ц ь  і н ш ы х  а с о б. 
Д з е с я ц к і. 

Дзея адбываецца ў ваколіцы О.... паміж балотаў, у глушы Пінскага павета. Сцэна 
паказвае шляхецкую ваколіцу. Гаспадарскія будынкі раздзелены садамі з боку 

сцэны − хата заможнага гаспадара; пры ёй − лаўка. 

З’ява I 
М А Р Ы С Я (седзячы на лаўцы, прадзе і прыпявае) 

№ 1 
Цяжка жыці мне, дзяўчаці, 
3 міленькім ў разлуцы, − 
Лае бацька, лае маці, 
Што сэрцайка ў скуцы. 
Годзе сядзець над прасніцай, − 
Я хачу быць маладзіцай! 
Маці кажа: век малоды, 
Ой, ты яшчэ мала! 
А сама ўжо ў гэты годы 
Бацьку пакахала. 
Годзе сядзець над прасніцай, − 
Я хачу быць маладзіцай! 

Ой, так! Няхай ганіць бацька, няхай лае маці, а я люблю Грышку і 
любіць яго век буду. Ой, бедныя ж нашы галованькі!.. Што гэта за дур 
напаў на бацькоў? П’яныя завяліся ды пабіліся з сабою за шляхецтва, а 
мы з Грышкам праз тое гаруем і ныем. Яго бацька падаў на майго ў суд 
скаргу, і сягоння прыедзе ў ваколіцу найяснейшая карона1 на прасоку. 
                                         
1 Даўней асэсараў, або засядацеляў, а потым станавых прыставаў, таму што першыя 
выбіраліся падчас шляхецкіх выбараў, а другія назначаліся ўрадам, − пінская шляхта 
велічала найяснейшай каронай.  
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У ім цэлае наша спасенне. Як прыедзе, дык мы з Грышкам паклонімся 
яму ў пояс ды будзем прасіць ды маліць, каб ён пагодзіў нашых баць-
коў ды каб яны дазволілі нам пажаніцца. А ён такі сярдзіты, не дапус-
кай ты госпад! Як наставіць адзін вус угору, а другі ўніз ды крыкне: па 
найяснейшаму ўказу! − то бацькі спалохаюцца ды зладзяць нам вясел-
ле... Ды што гэта зрабілася Грышку? (Грышка паціху паказваецца з-за 
дзерава, крадучыся да Марысі). Баюся, каб не паўставалі бацькі, − нель-
га было б пабачыцца з ім. (Устаўшы, пахаджваючы па сцэне, гаво-
рыцъ.) Ой, Грышка, Грышка! Ты штось цяпер зрабіўся вельмі лянівы. 
Табе, пэўна, сэрца цяпер так ужо не ные па мне... Як прыйдзе, дык пака-
жуся перад ім сярдзітаю і хоць будзе прасіць і маліць, каб пацалавала, 
дык не пацалую. Дальбог, што не пацалую! 

З’ява II 
Грышка і Марыся 

Г Р Ы Ш К А. Дык я ж і прасіць не буду, сам цябе пацалую. (Цалуе яе.) 
М А Р Ы С Я. Ах, Грышка, нядобры! Як ты спалохаў мяне, гневаюся не 
жартам!.. 
Г Р Ы Ш К А. Гневаешся? Няпраўда! А чаму ж ты на мяне так міленька 
пазіраеш? 
М А Р Ы С Я. Так, са злосці!.. Нягодны, дзе ты забаўляўся? Гэта ж зараз 
прыйдуць бацькі, а мы так многа маем з табою перагаварыць. 
Г Р Ы Ш К А. Выбачай, мілая Марыся, − чуць золак, я з’ездзіў ужо да 
места, кінуўся ў ногі асэсару і прасіў, каб ён узяў нас пад сваю апеку. 
М А Р Ы С Я. Трэба было завезці які гасцінчык. 
Г Р Ы Ш К А. Дык я ж завёз яму двух зайцоў, тры пары цецерукоў ды 
кадобчык мёду. Ён усе прыняў ласкава і сказаў, што сёння ж прыедзе на 
разборку справы майго бацькі з тваім. Ой, наварылі бацькі сабе кашы, 
будзе што есці! Ён вельмі сярдзіты, − бо адзін вус калом угору стаў. 
Будзе вазня! 
М А Р Ы С Я. Дай Бог, каб гэта каша нам зубоў не папрышчыла! 
Г Р Ы Ш К А. Ён дакляраваў зрабіць нам вяселле. На Богу ды на ім − 
уся наша надзея. 

№ 2 
Дуэт 

Паклаўшы надзеі на Бога, 
Чаго ж гараваць? 
Прысяглі любіці да гроба, − 
Дык будзем жа ждаць. 
Хоча няшчасная доля 
Навек разлучыці, − 
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А Бог скажа: мая воля 
Ім з сабою жыці! 
Не памогуць злы языкі, 
Hi бацькоў старожа, − 
Ён жа такі пан вялікі,  
Што хоча, то зможа! 

З’ява ІІІ 
Тыя самыя. Ціхон Пратасавіцкі і яго жонка Куліна 

Ц I X О Н.  Хрэн табе ў вочы, − жонка, а жонка! Хадзі да паўзірайся, як 
дачка твая з Грышкам Цюхайчыкам галубіцца! 
К У Л I Н А  (за сцэнай). Хто? Дачка? Бойся Бога, ды яна ж яшчэ ма-
лая.  (Уваходзіць.) 
Ц I X О Н.  Які чорт малая! Хрэн табе ў вочы, − хадзі палюбуйся! 
М А Р Ы С Я.  Якая ж я малая, калі мне на Спаса скончыцца семнац-
цаць год?! 
К У Л І Н А.  Маўчы ты, хітрая лісіца! Бачыш ты, як яна скора палічыла 
гады! 
Ц І X О Н. Ах ты, чортаў сыну, − хрэн табе ў вочы! Не годзе таго, што 
бацька да жывога мяне пакрыўдзіў, назваўшы не шляхціцам, дык яшчэ 
сынок дачку нам баламуціць. 
Г Р Ы Ш К А.  Ды я ж яе люблю і хачу з ёю жаніцца... 
Ц I X О Н.  Ось я цябе так пажаню, як твайго бацьку! Жонка, а жонка! 
Дай мятлу, − хрэн табе ў вочы! 
Г Р Ы Ш К А.   Што хочаце, тое рабіце, а ўсё-такі Марыся будзе мая! 
(Да Марысі.) Бывай здарова! (Выходзячы, спатыкаецца з Куторгам і 
збівае таго з ног, Марыся ўцякае ў хату.) 

З’ява IV 
Тыя ж і Куторга 

К У Т О Р Г А.  Ах, ты, паганец! (Устаючы.) Татарын ты нехрышчоны! 
Вот збіў мяне, як шведаў Хадкевіч пад Кіргольмам. Пачакай жа, я ж та-
бе не дарую гэтай штукі, − не цяпер, то ў чацвер. (Вітаецца.) Дзень 
добры, пане Пратасавіцкі! Здарова, пані Пратасавіцкая! (Цалуе яе ў ру-
ку.) Відна, відна, − дзякуй богу! Здаровы, як рыжкі баровы... А я к вам з 
вялікаю навіною. Не ведаеце? Толькі што пан асэсар прыехаў, а такі 
сярдзіты, не дапускай госпад! Як ліхі татарын. Як толькі ўехаў у ваколі-
цу ды стаў каля Бэркі, дык зараз і закрычаў − дзесяцкіх, соцкіх! Саб-
раць усю шляхту да Ціхона Пратасавіцкага, ды каб Іван Цюхай-Ліпскі 
прыйшоў з сынам туды ж. 
Ц I X О Н.  Хрэн яму ў вочы, − будзе бяда, будзе! Гэты сабака Ліпскі 
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падаў на мяне ў суд, што я яго адлупцаваў, дык вот і асэсара прыслалі. 
Ну, абдзярэ, як ліпку! 
К У Т О Р Г А.  Вот дзіва, − на тое ён і асэсар! Заўваж толькі − у яго і 
рукі даўжэй, як у другіх людзей. Ты ведаеш яго прыпавесць: чырво-
нае − белае ўсё перадзелае. 

№ 3 
Гдзе унадзіцца юрыста, 
Вымеце хату дачыста, 
Такіх дзіваў нагаворыць, 
Так многа кручкоў натворыць, 
Што, пачасаўшы затылак, 
Не рассупоніш памылак. 
Не дасі, − цябе замучыць. 
Добра стара казка вучыць: 
Дзярэ каза ў лесе лозу, 
Воўк дзярэ у лесе козу, 
А ваўка − мужык Іван, 
А Івана − ясны пан, 
Пана ўжо дзярэ юрыста, 
А юрысту − д’яблаў трыста! 

Ц I X О Н.  Хрэн табе ў вочы! Добра табе прастарэкаваць, калі няма на 
шыі бяды. Ось скажы лепш, што рабіць? Пане Куторга, ты ж такі пісь-
менны чалавек, − можаш падаць разумную раду. 
К У Т О Р Г А.  А прымеце ж чэсна маіх сватоў да вашай Марысі? 
К У Л I Н А.  Бойся Бога, пане Куторга, − яна ж яшчэ маладзенькая! Гэ-
та ж дзіця горкае. 
Ц I X О Н. Які чорт дзіця, калі з хлопцамі цалуецца! 
К У Т О Р Г А.  Дык чаго ж чакаць! Гэта, кажуць, кепскі тавар: мый ды 
чашы, потым спяшы, − заплаці каму, каб вывез з даму. 
Ц І X О Н.  Добра, пане Куторга, − бяры сабе дачку, і пасаг дам, толькі 
зрабі ласку: выцягні з бяды. 
К У Т О Р Г А.  Як чорта з балота. 
К У Л I Н А.  Парадзъ, пане Куторга, − ты ж такі чалавек бывалы і па 
судах цягаўся. 
К У Т О Р Г А.  Ну, я гатоў вам удружыць, толькі як ваша дачка захіме-
рычыцца ды адцураецца ад мяне, то што тады? Вы ж ведаеце прыпа-
весць: даганяючы не нацалавацца. 
Ц I X О Н.  Ратуй, ратуй, пане Куторга! Марысю ты ладам угамоніш, − 
чалавек ты разумны. Як падпусціш лёстачак, як падплывеш селезнем, 
дык яна і расплывецца. 
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К У Т О Р Г А. То ведаеце што, пане Пратасавіцкі? Як прыйдзе к вам 
асэсар, то стаўляйце мяне ў сведкі; хоць я і не бачыў, але буду свед-
чыць, што ён цябе біў, а ты толькі бараніўся. Не жаль для Марысі скры-
віць душою. Толькі ж, пані Пратасавіцкая, прышліце сюды Марысю, 
каб я мог з ёю пагаварыць ды ўгаманіць дурную, бач, каб не цуралася 
разумнага чалавека. 
К У Л I Н А.  Памагайце толькі майму Ціхону, а ўжо Марыся будзе ва-
ша; я ёй сама ладам напілую вушы... Пойдзем, Ціхон, прыгатуемся, каб 
па-гаспадарску прыняць найяснейшую карону. А ты, пане Куторга, па-
чакай, − зараз прышлю Марысю. (Выходзіць з Ціхонам.) 

З’ява V 
Куторга (адзін) 

К У Т О Р Г А.  Ну, хвала Богу, бацькоў удалося атуманіць! Цяпер трэба 
пайсці ў галаву па розум, каб дзеўку амарочыць. Прынадны, бач, кусо-
чак. (Цалуе пальцы, як бы смакуючы.) Тварык − як сонейка яснае, шчоч-
кі − як малінкі красныя, губкі − моў тыя каралі, а як засмяецца срэбным 
галасочкам ды вышчарыць зубкі − то, здаецца, бачыш два перлавыя 
шнурочкі. Ды і пасаг мае гаспадарскі: адна ў бацькоў, а стары грошы 
асьмінаю мерыць; у гумне поўна, у хаце дастатак, і абора багата. Добра 
гутарка кажа: калі абора цячэ, − гаспадыня бліны пячэ, а калі гумно ця-
чэ, − гаспадар з хаты ўцячэ. Дык няхай жа дзень у дзень блінамі гасцей 
прымае. Праўда, век не схожы: я ўжо шосты дзесятак дажываю, а яна − 
семнаццаты гадок. Будзе клопату нямала, − о-ёй! Не раз пачашу патылі-
цу, − моладзь, як пчолы ў вуллі, будуць аблягаць маю хату; прыяцеляў 
копамі лічыць буду. Дык што ж рабіць? Не я першы, не я апошні, − дур-
ных дзядоў нямала на Божым свеце. Каб сарваць такую прыгожую і ба-
гатую кветачку, не шкода і ў балоце пакачацца. 

№4 
Хто на старасць парыскуе, 
Той хоць часам бяду чуе. 
А пры маладзенькай жонцы, 
Пры руплівай гаспадыньцы 
Быць філосафам – то значыць: 
Не бач, што не трэба бачыць. 

(Выцягвае над галавою пальцы, паказваючы рогі.) 
Вырастуць над галавой грушы, 
Думай, што даўгія вушы. 
Гуляе жонка паночы, − 
Ты мэрам спіш, зажмур і вочы. 
Тады табе − жыццё небам: 
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Ўсялякім тваім патрэбам 
Жонка рада дагадзіці; 
Стане крэпка ця любіці. 
Скажа: муж мой, хоць старэнькі, 
Ды разумны і міленькі! 

Так, так! У цяперашнім разумным веку хочаш спакойна жыць? Будзь 
філосафам: бачыш − не бачыш, чуеш − не чуеш, − ба, ба, бы! Ды вось і 
Марыся ідзе сюды. Якая красачка! Гледзячы на яе, аж слінка па губах 
цячэ. Ану, Куторга, падпусці ёй лёстачкі... 

З’ява VI 
Марыся і Куторга 

К У Т О Р Г А  (салодка пасміхаючыся, заляцаецца). Дабрыдзень, панна 
Мар’яна! 
М А Р Ы С Я  (сарамліва). Дабрыдзень, пан Куторга! 
К У Т О Р Г А.  А як панна Мар’яна прыгожа выглядае, які свежы тва-
рык, моў ружачка толькі што з пучка! З якой нецярпячкай я ждаў шчас-
лівага моманту, каб пацалаваць беленькую ручку панны. (Падыходзіць 
з камічнай зграбнасцю і цалуе руку Марысі. Тая, адступіўшы назад, аб-
цірае руку фартушком.) Панна Мар’яна! Вы не чуеце, вы не ведаеце, як 
я вас крэпка люблю, як па вас ныю. 

№ 5 
Раманс 

Рвецца маё сэрца да красненькай розы, 
Быццам бы пры колах атоса із лозы. 
Па панне Мар’яне душа ўся сумуе, 
Быццам бы зязюля жалосна кукуе. 
Як не бачу панны, жыццё мне − магіла, 
Галоўцы цяжэнька, уцякае сіла. 
Ой, высах я, высах, як лапаць у печы! 
Горка ж мая доля, хто мяне улечы? 
Як цетраў ў лясочку жалосна балбоча, 
Так мае сэрцайка да панны сакоча. 
Hi верашчака, каўбасы дзялянка, − 
Нішто не смакуе без цябе, каханка! 
Дам табе зэгар вялікі, як рэпа, 
Няхай ён пры сэрцы крэпка тваім клепа 
Ды напамінае, як цяжка я ною 
I ні ўдзень, ні ўночы не маю спакою... 

М А Р Ы С Я (перабіваючы).  А ведаеце ад чаго гэта, пане Куторга? − 
Ад старасці! Ды ты ўжо нямала пажыў, − пара аб дзяўчатах перастаць 
думаць, а маліцца Богу, каб даў спасенне. 
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К У Т О Р Г А.  Стары, стары!! (У гневе.) 
№ 6 

Дуэт 
Кажаш, што я ладам стары, – 
Але – відны, але – яры! 
Буду крэпка ця любіці, 
Век табе верай служыці. 
Малады ж – часта няшчэры, 
Не шукай ў ем добрай веры: 
Пры табе – табе клянецца, 
А з другой – з цябе смяецца. 

М А Р Ы С Я 
Ды што мне з мужа старога?! 
Я хачу майго мілога, 
Бо стары, заміж гуляці, 
Будзе кашляць і стагнаці. 
Грышка мой – хлапец матарны, 
Малады, відны ды гарны, 
Глядзь! Аж душа к яму рвецца 
I сэрцайка мацней б’ецца. 

К У Т О Р Г А 
Але Грышка твой няшчэры,  
Не шукай ў ём добрай веры!  
Пры табе – табе клянецца,  
А з другой – з цябе смяецца. 

Падчас спеву ўваходзяць станавы з Пісулькіным і хаваюцца па баках, каб падслу-
хаць іх размову 

К У Т О Р Г А.  Бач, сабака Грышка! Ён клешчам упіўся табе ў сэрца, 
ды нічога з таго не будзе. Бацька твой дакляраваў мне тваю руку за тое, 
што я буду сведкай проціў Цюхая-Ліпскага. Найяснейшая карона прые-
хаў на прасоку па жалобе Цюхая на твайго бацьку, што ён яго пабіў; і 
калі ты пойдзеш за мяне, дык я гатоў і душою пакрывіць, ды даказаць 
на следстве, што бацька твой не біў Цюхая; а калі мае не ў лад, то я з 
сваім назад. Заспрачаўся толькі, дык я зараз буду сведкай проціў твайго 
бацькі. Уехаў твой родны ў нерат – ні ўзад, ні ўперад. Папаўся юрысту 
ў кіпці, – выссе ён яго, як упыр непамысную дзяўчыну. А калі б яму і 
ўдалося перапрасіць найяснейшую карону, то не канец яшчэ бядзе. Ве-
даеш, што кажуць людзі: чорт бяду перабудзе – адна згіне, дзесяць 
будзе. Справа ў суд як пойдзе, дык так дапякуць юрысты, моў баравіка 
на вуголлях, – адцураецца і сваіх. 
М А Р Ы С Я.  Дарма ты мяне палохаеш! Мы з Грышкам паклонімся ў 
пояс найяснейшай кароне, дык ён пагодзіць нашых бацькоў, а табе за 
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крывое паказанне дасць харошую гонку. 
К У Т О Р Г А.  Што?! Ты думаеш, я баюся асэсара? Ды я такой задам 
яму пары, што ён не згадае, дзе ўюны зімуюць. Я чалавек бывалы, маю 
розум і патраплю ладам яго вывесці ў поле, як зайчыка пад хартоў. 

З’ява VII 
Тыя самыя, Кручкоў і Пісулькін, Кручкоў падыходзіць ціха к Куторгу ды б’е яго па 

плячы; Пісулькін жа з камічнаю ўхваткаю падыходзіць да Марысі, каторая са-
рамліва і баючыся кланяецца. 

К Р У Ч К О Ў.  Дык ты мяне думаеш вывесці ў поле? Хочаш павучыць, 
дзе ўюны зімуюць? Пачакай жа, галубчык! Я ж цябе навучу, куды няп-
равых сведкаў садзяць. Гэй, дзесяцкі! 
К У Т О Р Г А (зляканы). Ваша благароднае сіяцельства! Найяснейша 
карона! Ды я ж толькі сабе жартаваў, – вот страшыў дурное дзяўчатка, 
каб яна прызволіла пайсці за мяне замуж. Бацькі благаслаўляюць, а яна 
казырыцца, – дык я вось так здуру сказаў ёй. 
К Р У Ч К О Ў.  Здуру хочаш крыва прысягнуць? А знаеш, чым гэта 
пахне? Па ўказу ўсеміласцівейшага цара Пятра Вялікага, 1779 года, аў-
густа 10-га і па Статуту літоўскаму раздзела 3-га, параграфа 375-га гэта 
ўгалоўнае прэступленне, Сібірам пахне. Сібір, Сібір, галубчык! Гэй, 
дзесяцкі! (Дзесяцкі ўваходзіць.) Пасадзі гэтага моладца ў асобую святлі-
цу ды глядзі, каб ён не бачыўся ні з кім, а барані Божа, з гаспадаром не 
згаварыўся. 
К У Т О Р Г А (выходзячы з дзесяцкім). Найяснейшая карона! Бойцеся 
Бога, не губіце беднага чалавека! Мала што язык малоў, – добра пры-
казка кажа: млын меле – мука будзе, язык меле – бяда будзе. Выбачайце 
майму дуру! 
К Р У Ч К О Ў.  Якому дуру? Ты ж чалавек бывалы і нядаўна хваліўся 
сваім розумам. 
К У Т О Р Г А (з бакавых дзвярэй). Які тут у чорта розум, калі так неас-
цярожна папаўся ў бяду, бы швед пад Палтавай! (Выходзіць з дзесяц-
кім.) 

З’ява VIII 
Тыя самыя, апрача Куторгі 

К Р У Ч К О Ў.  Ну, пане Пісулькін, пакінь ваша заляцанне, а бярыся за 
дзела. Тут, брат, нам харошае жніво!.. Гэй, дзесяцкі! (Той уваходзіць.) 
Пастаў тут пасярэдзіне стол ды накрый яго судовым сукном. (Дзесяцкі 
выпаўняе прыказанне.) Харошая пагода, можна і на дварэ папрацаваць. 
Садзіся, пане Пісулькін, ды прыбяры бумагі. (Пісулькін важна садзіцца, 
вымае корак з чарніліцы, разбірае паперы і іншыя падае станавому, ка-
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торы садзіцца таксама пры стале, задам да Пісулькіна, а потым гаво-
рыць да Марысі.) Ну, Марыся, хадзі сюды, пабліжэ, дык кажы мне 
шчырую праўду, – ты ж бачыш, што ў мяне вусы не натапыраны, дык я 
не сярдзіты, – кажы: любіш ты Грышку Ліпскага? 
М А Р Ы С Я (саромячыся і перабіраючы фартушок). Ну, дык што?.. 
К Р У Ч К О Ў.  За што ж ты яго палюбіла? 
М А Р Ы С Я.  Сама не ведаю, – вот так штось прыпаў к сэрцу. Ды як 
жа яго не любіць, калі ён малады, прыгожы хлопец, а сэрца ў яго зала-
тое. 
К Р У Ч К О Ў.  Дык хош за яго замуж выйсці? 
М А Р Ы С Я (з сарамлівасцю). Але, хочу... калі за яго не пайду, то ўжо 
век мне, беднай, гараваці дзеўкай. Найяснейшая карона! Злітуйцеся над 
намі ды сатварыце наша шчасце! (Кланяецца яму.) 
К Р У Ч К О Ў.  Чаго ж ты хочаш ад мяне? 
М А Р Ы С Я.  Найяснейшая карона! Скончыце дзела няшчаснае між 
нашымі бацькамі не па-судоваму, а па хрысціянскаму абычаю: пагадзі-
це іх з сабою, – няхай больш не індычацца, ды прымусьце, каб яны нас 
з Грышкам злучылі. Найяснейшая карона! (Кланяецца яшчэ ніжэй і 
жаласліва кажа далей.) Ты ж такі, хоць чалавек судовы, чыноўны, ды, 
пэўна, верыш у Бога, – дык дзеля ласкі Божай сатвары ты нам ласку, 
зладзь нашае шчасце, а мы век будзем за цябе, тваіх дзетак і ўнучкаў 
Бога прасіць. 
К Р У Ч К О Ў.  Но, но, мілая, будзь спакойна! Я хоць чалавек, як ка-
жаш, судовы, але ўсё зраблю па-хрысціянску ды яшчэ на тваім вяселлі 
паскачу... Гэй, дзесяцкі! (Той уваходзіць.) А чы сабралася шляхта з ва-
коліцы? 
Д 3 Е С Я Ц К I.  Усе сабраліся, хто з курыцаю, хто з кадобчыкам мёду, 
а хто з сушонай рыбай. Чакаюць, што ваша міласць ім прыкажа. 
К Р У Ч К О Ў.  Добра! Няхай усе аддадуць хурману, ды спакуйце там 
харашэнька ў возе... Ты пакліч сюды Ціхона Пратасавіцкага з кабетаю. 
А Цюхай-Ліпскі з сынам ёсць? 
Д З Е С Я Ц К I.  Цюхай, апроч мёду і рыбы, прыцяг дзесяць вянкоў су-
шаных баравікоў, а сын яго – капу ражынкаў-уюноў. 
К Р У Ч К О Ў.  Добра, добра! Усё ўпакаваць асцярожна! Ды кліч усіх 
сюды! 
Дзесяцкі выходзіць. Кручкоў строіць сур’ёзную фізіяномію: адзін вус ставіць уго-
ру, другі ўніз. З глыбіні сцэны выходзіць шляхта, баіцца, кланяецца нізка і хаваю-

чыся адзін за другога. З бакавых дзвярэй выходзіць Ціхон Пратасавіцкі з жонкаю. 
Марыся зыходзіцца ў глыбіні сцэны з Грышкам і ціха шэпчуцца паміж сабою. 
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З’ява IX 
Тыя самыя і Ціхон Пратасавіцкі, яго жонка, Цюхай-Ліпскі, яго сын Грышка, Ці-

мох Альпенскі і іншая шляхта 
Ц І X О Н.  Жонка, а жонка! Будзе бяда! Паглядзі, як у найяснейшай ка-
роны вус адзін уніз, а другі ўгору задраўся. Ідзі ты наперад ды паклані-
ся яму, хрэн яму ў вочы. 
К У Л I Н А.  Што ты мяне пасылаеш! Ты сам наварыў піва, сам і папі-
вай здароў, я баюся. 
Ц I X О Н.  Ты – кабета, хрэн табе ў вочы, – ён жа цябе не з’есць! Вазь-
мі гэтыя грошы, – тут іх пяць дзесятак, – пакланіся ў ногі ды палажы на 
стол; ён жа юрыста, не адцураецца грошай, – тады і дзела пойдзе, як па 
салу. 
К У Л I Н А.  Ну, што рабіць, – папытаю. (Яна боязна падыходзіць, 
кладзе грошы на стол, пасля нізка кланяецца станавому.) Найяснейшая 
карона... 
К Р У Ч К О Ў.  Цішэ! (Куліна са страху адыходзіць ад стала ды хава-
ецца за мужа; Кручкоў, трымаючы паперу, устаў ды, не пазіраючы на 
шляхту, гаворыцъ.) Па ўказу Пінскага земскага суда от 23-го мая сего 
года за № 2312 прыбыл я в околіцу для расследованія уголовного дзела 
о побоях, нанесенных Ціхоном Протосавіцкім Івану Цюхаю-Ліпскому... 
Ліпскі, маеш сведкаў? 
Л I П С К I.  Маю, найяснейшая карона. 
К Р У Ч К О Ў.  Пусць выступят вперед! (Трое шляхтаў выходзяць на-
перад.) Пратасавіцкі, за што ты яго біў? 
Ц I X О Н.  Дык ён жа назваў мяне мужыком, – хрэн яму ў вочы. 
К Р У Ч К О Ў.  Маеш сведкаў? 
Ц I X О Н.  Маю, Куторгу. 
К Р У Ч К О Ў.  Яго няможна ставіць, – ён пад судом. (Абярнуўшыся да 
сведкаў Ліпскага.) Вы бачылі, як Пратасавіцкі біў Ліпскага? 
Т Р Ы   С В Е Д К І (боязна кланяючыся). Бачылі, найяснейшая карона. 
К Р У Ч К О Ў (абярнуўшыся да іншай шляхты). А вы бачылі? 
У С Е   I Н Ш Ы Я.  Не, не бачылі, найяснейшая карона! 
К Р У Ч К О Ў.  Ну, дык добра! Следства кончана, цяпер будзе суд, а 
наўперад: па указу всеміласцівейшай гасударыні Елісаветы Петровны 
49-га апреля 1893-га года і всеміласцівейшай Екацярыны Вялікай от 23-
го сенцябра 1903-га года, а равномерно в смысле Статута літоўскаго 
раздзела 8-га, параграфа 193-га, коім назначается в пользу суда от ця-
жушчыхся грывны. Обжалованный Протосавіцкі імеет зараз жа ўпла-
ціць пошлін 20, прогонных 16 і на канцэлярыю 10 рублёў. Жалуюш-
чыйся Ліпскі ў палавіне того; сведкі, каторыя бачылі драку, а не барані-
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лі, – па 9-ці рублёў, а вся прочая шляхта, што не бачыла дракі, за тое, 
што не бачыла, – па 3 рублі. Плаціце! (Садзіцца на месца ды піша; 
шляхта шэпчацца паміж сабою, пасля выбраны ўсімі зборшчык Цімох 
Альпенскі падыходзіць да Пратасавіцкага, Ліпскага і іншае шляхты, 
збірае грошы і, злажыўшы грошы ў адзін мяшок, падносіць, баючыся, 
да станавога ды кладзе на стол.) 
Ц I X О Н  (адлічыўшы зборшчыку грошы, калі той пайшоў збіраць ад 
другіх). Э... глядзі ты! Як ён на бяду нашу ўсе ўказы і законы як рэпу 
грызе і не заікнецца, – хрэн яму ў вочы! 
К У Л I Н А.  Чаго тут дзівіцца? Відаць, судовы чалавек, дык ён на тым 
і зубы згрыз, – такая, бач, парода. 
К Р У Ч К О Ў   (як Альпенскі палажыў на стол грошы), А ўсе? 
А Л Ь П Е Н С К І.  Да капеечкі, найяснейшая карона! 
К Р У Ч К О Ў.  Ладна, ідзі! Зараз будзе дэкрэт. 
Ц I X О Н.  Ух, госпадзі! Што гэта будзе, – хрэн яму ў вочы?! 
К У Л I Н А.  А што будзе? Вядома, юрыста, – абдзярэ ўсіх дачыста дый 
паедзе з Богам дахаты. 
Ц I X О Н.  Хрэн табе ў вочы, – каб прынаймні шкура была цэла, а то як 
дабярэцца да яе, будзе нячысты інтэрас! 
К Р У Ч К О Ў  (устаў і выходзіць з папераю на сярэдзіну сцэны). Слу-
хайце з увагаю!.. (Усе кланяюцца.) Буду чытаць дэкрэт. (Зноў кланяюц-
ца.) Па указу его імператарскаго вялічаства, во врэменном прысуцтвіі, в 
комплекце, саставленном із участковага заседацеля і его пісьмавадзіце-
ля, слушалі дзело, коего абстаяцельства следуюшчыя: Іван Цюхай-Ліпс-
кі назвал Ціхона Протасавіцкаго мужыком; тот за такую обіду пабіл 
Ліпскаго, на что сей последній прэдставіл і свідзецелей. Расследовав та-
ковое дзело, врэменнае прысуцтвіе, сообразно указу всеміласцівейшаго 
гасудара Пятра Вялікаго в 1688 г. марта 69 дня паследававшего і пры-
мяняясь к Статуту літоўскаму раздела 5-га, параграфа 18-га, – опрэдзе-
ліло: а) Ціхону Протосавіцкаму, как угалоўнаму прэступніку, назнача-
ется: 1-е) 25 лоз на голай земле без дывана, і 2-е) штрафа 25 руб. в поль-
зу врэменнаго прысуцтвія; б) Івану Цюхаю-Ліпскаму, как нанёсшаму 
лічнае аскарбленіе Протосавіцкаму, назначается: 1-е) 15 лоз на дыване і 
2-е) 15 руб. штрафа в пользу врэменнаго прысуцтвія; в) свідзецелям, ка-
торыя відзелі драку і не разнялі дзерушчыхся, – 1-е) па 10 лоз на дыване 
і 2-е) па 10 руб. штрафа в пользу врэменнаго прысуцтвія; д) всей прочэй 
шляхце, каторая не відзела дракі, за то, што не відзела, а цем самым не 
магла і разняць дзерушчыхся, назначается: 1-е) па 5 лоз на дыване і 2-
е) па 5 руб. штрафа в пользу того же прысуцтвія. Напаследак: 
г) прымяняясь к указу яе вялічаства Анны Іаанаўны 1764 г. акцябра 45-
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га чысла за негербовую бумагу, упатрэблённую і імеюшчуюся ўпатрэ-
біцца па сему дзелу, – Протосавіцкі 5, Ліпскі 3, свідзецелі па 2, а все 
прочыя па 1 рублю ўплоцят... Кончэна! Цяпер зборшчык няхай збірае 
грошы, пасля жа прымемся за лазу.  

(Падыходзіць да стала і ўглыбляецца ў паперы.) 
Ц I X О Н.  У... у... у... бацькі мае родныя! Хрэн яму ў вочы, – 25 лоз ды 
яшчэ і не на дыване, а на голай зямлі! Даў бы сто рублёў, каб дыван па-
даслалі. 
Кручкоў нібыта ўглыбляецца ў чытанне папераў; зборшчык збірае грошы, пачына-

ючы ад Пратасавіцкага, каторы, аддаўшы зборшчыку грошы, падкрадваецца к 
Пісулькіну, адклікае таго ўбок і совае 25-рублёвую бумажку. 

Ц I X О Н.  Дабрадзею, ратуй няшчаснага ды навучы, як ад лазы збавіц-
ца! 
П I С У Л Ь К І Н  (убок, разглядаючы бумажку). Харашо быць пісьма-
вадзіцелем у разумнага чалавека, маляваныя госцікі! (Паказваючы на 
бумажку.) Самі ў карман лезуць, не нада і рук выцягваць. (Да, Ціхона.) 
Не ведаю, што рабіць! Ён сам баіцца, каб, зрабіўшы вам палёгку, перад 
судом не адказваць. Але папробуйце. (Тут падыходзіць другая шляхта і 
слухае яго рады.) Злажыце яму добры гасцінчык, авось паквапіцца? Па-
гаварыце з сабою і злажыце, а я, тым часам, папрабую ўгаманіць яго. 
(Падыходзіць да Кручкова і шэпча, той злосна адказвае.) 
К Р У Ч К О Ў.  Не магу, не магу! Знаеш, па всеміласцівейшаму ўказу 
нашага гасудара 1881 года, сенцября 75-га дня какой вялікі адказ за 
паблажку сторанам в угаловнам прэступленіі?! Не толькі пасаду магу 
страціць, но і лічнасць падвергнется опасносці. 
Ц І X О Н.  Жонка, а жонка, – хрэн табе ў вочы! Прынясі шкураны мя-
шок, што ляжыць у кубле з грэчкаю; там ёсць сто рублёў, трэба выку-
піць шкуру. Ох, даражэй яна каштаваць будзе, – хрэн ёй у вочы! 
К У Л I Н А.  Што? Нацярушыў бяды, а цяпер расплачвайся. (Выходзіць 
ды праз мінуту варочаецца з мяшком.) 
Г Р Ы Ш К А  (да бацькі). Ану, бацька, рассупонь свой мяшок ды вынь 
якіх рублёў з 50, – можа і тваю пашануюць шкуру. (Да іншае шляхты.) 
I вы разварушыцеся; каторыя бачылі драку – па дзесяць, а каторыя не 
бачылі – па пяць рублёў, – злажыце ў кучу ды паднясіце найяснейшай 
кароне. Дык ён зжаліцца над вамі і дзела кончыць; вось як яны, людзі 
судовыя, умеюць: і воўк будзе сыты, і козы цэлы. 
Шляхта збірае грошы, пасля, зложаныя ў адзін мяшок, аддаюць Грышку, падпіха-
ючы яго да станавога і ўгаворваючы, каб ён асмеліўся аддаць іх Кручкову і прасіць 

дараваць ім. 
Л I П С К I.  Ідзі ты, сынку, – палажы на стол ды прасі і малі, каб ён па-
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мілаваў нашу шкуру ды скасаваў строгі свой дэкрэт. 
Г Р Ы Ш К А.  Бачыце, бацька, як нядобра, што вы зводзіцеся з суседзя-
мі. Добра, я асмелюся падысці, толькі каб вы пагадзіліся з Ціхонам ды 
каб паслалі ад мяне сватоў к яго дачцэ Марысі. 
Л I П С К I.  Д’ябал яго бяры! Няхай толькі ўладзіцца дзела, а я не адка-
жуся. Ідзі, прасі! 

Грышка з аднаго, а Пратасавіцкі з другога боку баязліва падыходзяць да стала, 
пры каторым Кручкоў, нібыта ўглыблены ў чытанне папераў, ды кладуць мяшок з 
грашыма; Грышка, моцна кашлянуўшы, кланяецца нізка станавому ды гаворыць 

Г Р Ы Ш К А.  Найяснейшая карона! Мы – адвеку пінская шляхта і ты 
шляхціц. Не глумі ж, не пэцкай у балоце шляхецкай, братняе табе, кры-
ві! Скасуй строгі твой дэкрэт, на сорам нашай ваколіцы пісаны, – памі-
ры майго бацьку з Ціхонам, ствары мае і Марысі шчасце, а мы ўсе, цэ-
лаю ваколіцай, век за цябе будзем Бога прасіць і век табе дзякаваць! 
П І С У Л Ь К І Н.  І я вас прашу, ваша благародзіе, – пусць подадут мі-
ровую і канцы в воду. 
К Р У Ч К О Ў  (да Пісулькіна, але моцна). Харашо! Для вас это здзе-
лаю, прыму грэх і ответ на себя... Ціхон Пратасавіцкі і Цюхай-Ліпскі! 
Падыдзіце сюды бліжэй. (Тыя падыходзяць, за ім і Грышка і Марыся.) 
Абніміцеся і пацалуйцеся на згоду, – ну, што ж? (Марыся свайго баць-
ку, а Грышка свайго патхаюцъ, каторыя потым абнімаюцца і цалуюц-
ца з сабою.) Ціхон! На згоду каб быў крупнік1. 
Ц I X О Н.  Гатовы, найяснейшая карона! Схадзіце, жонка і Марыся, ды 
прынясіце, – хрэн вам у вочы. (Куліна і Марыся ідуць у хату.) 
К Р У Ч К О Ў.  Вы думаеце, што мне міла паняверыць кроў шляхец-
кую? Я ж сам шляхціц, вам родны, але што ж рабіць? Служба – не 
дружба. Законы, міленькія, законы! Годзячы вас, бяду на сябе бяру; то-
лькі пад такою кандыдацыяй, каб Ціхон з Ліпскім навек з сабою памі-
рыліся ды каб я з-за вас не ўлез у нерат. Канечна трэбую, каб тут жа, 
пры мне, дзетак сваіх заручылі, а там і павянчалі. (Тут Куліна і Марыся 
ўносяць дзве міскі гарачага крупніку ды ставяць на стол з кубкамі.) Ну, 
што, Ціхон, – аддасі за Грышку сваю Марысю? 
К У Л I H А  (ставячы міску). Гарачая, ой, гарачая, найяснейшая каро-
на! 
К Р У Ч К О Ў.  Адкуль жа ты ведаеш? 
К У Л I Н А.  Дык я ж сама яе зладзіла... 
К Р У Ч К О Ў.  Што? 
К У Л I Н А.  Да гарэлку. Толькі што перагарэла, шафрану і розных 

                                         
1 Крупнікам завецца пітво, прыгатаванае на агні з гарэлкі і патакі з рознымі прыправамі. 
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прыпраў насуліла многа, мёду ж цэлы кадобчык укінула. 
К Р У Ч К О Ў.  А... ты талкуеш аб крупніку! 
Ц І X О Н.  Хрэн табе ў вочы! Чуеш, што найяснейшая карона кажа? 
К У Л I Н А.  А як жа, аб прыправе... 
Ц I X О Н.  Аб якой прыправе? Хрэн табе ў вочы, – аб Марысі! Ці адда-
сі яе за Грышку Ліпскага... 
К У Л I Н А.  А што будзе з Куторгаю? 
Ц I X О Н.  Хрэн яму ў вочы! Твой Куторга толькі хваліцца ўмее, а як 
прыйшло да дзела, дык чуць у бяду з сабою разам і мяне не ўцяг. 
К Р У Ч К О Ў.  Вот я тут зараз цэлую справу кончу. Налівайце кубкі! 
(Куліна з Ціхонам наліваюць, падаюць Кручкову, Пісулькіну і ўсім ін-
шым.) Грышка, любіш ты Марысю? Хочаш з ёю да шлюбу? 
Г Р Ы Ш К А.  Ой, хачу, вельмі хачу! Найяснейшая карона! Бог мяне 
пакарай, калі я не дам ёй шчасця адружыўшыся. 
К Р У Ч К О Ў.  А ты, Марыся, любіш Грышку? Хочаш з ім век дзяліць 
шчасце і гора? (Марыся, засаромеўшыся, паварочваецца тварам да 
сцяны ды дзёрпае яе пальцам.) Ну, што? Чаго маўчыш? 
М А Р Ы С Я.  А ўжо ж, калі маўчу... 
К Р У Ч К О Ў.  Дык – хачу? Ладна! Любіш ты Грышку? 
М А Р Ы С Я (сарамліва). Але... 
К Р У Ч К О Ў.  Крэпка яго любіш? 

№ 7 
Раманс 

М А Р Ы С Я 
Найяснейшая карона! 
Трудна мне без Грышкі жыці. 
Hiяка земска прэпона 
Не ў сілах нас разлучыці! 
Сэрца маё – яго менне, 
Яго любоў – мая сіла. 
Без яго мне смерць – спасенне, 
Без яго мне свет – магіла. 
Няхай бацькі лаюць, мучаць, 
Hi з кім другім не зручуся. 
Калі з ім мяне разлучаць, 
Я ў Прыпяці ўтаплюся. 

К Р У Ч К О Ў.  Ну, калі так крэпка яго мілуеш, дык ужо няма чаго раз-
думваць. Панове бацькі! Трэба іх злучыць, а то новае ўгалоўнае дзела 
зваліцца на вашы голавы. Пане Ліпскі, чы прымаеш, вашэ, мяне за свата 
для свайго сына? 
Л I П С К I.  Ды ўжо ж, найяснейшая карона! Задумалі дзела, то і кан-
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чайце яго з Богам, – я рад буду благаславіць. 
К Р У Ч К О Ў.  Дайце сюды ручнік! (Падаюць, і ён закідае яго сабе на 
плячо) Ну, вот я і сват! Што, панове Пратасавіцкія, – аддаеце вашу дач-
ку за Грышку? 
Ц I X О Н.  Такога свата трудна не ўважыць. Хадзі, жонка, хадзі, пане 
Ліпскі, – хрэн табе ў вочы! Паблагаславім дзяцей, а там потым адгуляем 
вяселле. На пасаг дам два гарцы грошай і шляхецкую худобу, а па смер-
ці ж нашай і самі ўсё забяруць. 
К У Л I Н А.  Ды і на выправу не пашкадуем, – яна ж у нас ядыначка: 
што маем, тое ўсё яе, каб толькі Бог даў ім шчасную долю. (Бацькі 
сходзяцца і злучаюць маладым рукі.) 
К Р У Ч К О Ў.  Вот так, добра! Цяпер, панове бацькі, падпішыце міра-
вую і злажыце міравых пошлін па тры капейкі. (Тыя падпісваюцца тры-
ма крыжыкамі. Пісулькін за іх распісваецца.) 
А Л Ь П Е Н С К І  (убок). Не быў бы судовы чалавек! Пабраў рублі ды 
яшчэ па капейкі сягае. У іх ужо такая натура: без капеек і чвэрцяў, як 
без солі ў страву, ніяк не абойдуцца: капейкі і чвэрці – да скарбу, а руб-
лі – сабе. 
К Р У Ч К О Ў.  Дзесяцкі! (Той уваходзіць.) Прывядзі сюды Куторгу! 
(Дзесяцкі выходзіць.) Ну, што ж, – налівайце зноў кубкі ды вып’ем за 
здароўе маладой пары. 
У С Е  (падымаючы ўгору кубкі). Будзьце здаровы, маладыя! Дай Бог 
вам век з сабою шчасліва пражываць! 

З’ява апошняя 
Тыя самыя і Куторга 

К У Т О Р Г А (кланяецца ўсім). Дзякуй, дзякуй, панове грамада! Буду 
старацца ўшчаслівіць Марысю. 
К Р У Ч К О Ў.  Маўчы, стары хрэн, не аб табе тут ідзе дзела! Бяры ку-
бак ды выпі за здароўе маладых, Грышкі Ліпскага з Марысяю, і падзя-
куй Богу, што так лёгка вырабіўся ад суда. 
К У Т О Р Г А.  Дык гэта не я – малады? Не за мае пілі здароўе? 
К Р У Ч К О Ў.  Пакінь, стары хрыч, думаць аб жаніцьбе, а заматай сабе 
на вус, каб крэпка дзяржаць язык за зубамі. 
К У Т О Р Г А.  Ой, найяснейшая карона! Буду сабе часта браць на ро-
зум філасофскую прыпавесць: на тое Бог даў людзям язык, каб умець 
маўчаць. (П’е з кубка.) 
К Р У Ч К О Ў.  Дзесяцкі! (Той уваходзіць.) Коні гатовы? 
Д 3 Е С Я Ц К I.  Запрагаюць, найяснейшая карона! (Выходзіць.) 
К Р У Ч К О Ў.  Ну, панове шляхта-брацця! Я вам родны, я вам брат, 
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дык на прашчанне вып’ем яшчэ па кубку крупніку, заспяваем нашу 
родную песню ды паскачам на заручынах. Пане Куторга, у цябе яшчэ 
не вельмі курыцца чупрына, – ты вядзі пункты, а мы пакруцімся, пры-
пяваючы. 
У С Е.  Віват наш брат, найяснейшая карона! 

№ 8 
Х О Р 

Эй, чух чумадра, 
Чумадрыха весяла! 

К У Т О Р Г А 
Нашы Пінскі акаліцы – 
Жыцце хоць цару, царыцы! 
Ўсяго досыць – прызірніся: 
Еж, пі, хоць расперажыся. 

Х О Р 
Эй, чух чумадра, 
Чумадрыха весяла! 

К У Т О Р Г А 
Ёсць гарэлка, луста хлеба, 
Уюны і сушона рыба. 
Чаго ж болей людзям трэба? 
Пінчуку тут даў Бог неба! 

Х О Р 
Эй, чух чумадра, 
Чумадрыха весяла! 

К У Т О Р Г А 
Як збяром дабро дачыста, 
Завязём на торг да места, 
Тады квартаю чырвонцы, 
Гарцам мерым карбавонцы. 

Х О Р 
Эй, чух чумадра, 
Чумадрыха весяла! 

К У Т О Р Г А 
Дзяўчаты нашы, як лані, 
Харашэйшы як ясны пані. 
Зіркне катора – маспане! – 
Сэрца з-пад жыбра дастане. 

Х О Р 
Эй, чух чумадра, 
Чумадрыха весяла! 

Чуваць звонікі. Шляхта, ап’янелая, хістаецца па сцэне без парадку; гутарка 
агульная без сэнсу; Куторга пасярэдзіне сцэны выпускае з рук кубак i зaсынае; 
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Кручкоў бярэ ўбок Альпенскага і кажа яму 
К Р У Ч К О Ў.  Ведаеш, што на цябе казаў Статкевіч? 
А Л Ь П Е Н С К І.  А што? 
К Р У Ч К О Ў.  Ён казаў, што ты не шляхціц. 
А Л Ь П Е Н С К І.  Што? Ён мяне так зневажае? Вось я ж яму пакажу 
маё шляхецтва! 
К Р У Ч К О Ў.  Не пры мне, – як паеду, тады з ім расправішся! 
(Адыходзіцца, бярэ ўбок Статкевіча.) Знаеш? Цябе Альпенскі аблаяў 
мужыком. 
С Т А Т К Е В І Ч.  Ён смеў назваць мяне мужыком? Мне сам Юры Ка-
былінскі падпісаў грамату, – дык я ж на шкуры яго выпішу сваё шля-
хецтва! (Шугаецца да Альпенскага і пачынаюцъ біцца.) 
Л I П С К I.  Найяснейшая карона! Шляхта напілася і завялася біцца. 
Бойцеся Бога, раздыміце, а то і з вас штраф будзе належыць! 
К Р У Ч К О Ў.  Не ка мне, не ка мне, – няхай у суд падаюць, тады пры-
еду на следства! Бывайце здаровы! (Выходзіць з Пісулькіным.) 
Ц I X О Н.  Віват, найяснейшая карона!! 
У С Е (апрача тых, што б’юцца). Віват, найяснейшая карона!  

(Заслона апускаецца, пакідаючы наперадзе сцэны Куторгу; той прачынаецца.) 

К У Т О Р Г А.  Што? Ужо разышліся? А там чутна і бойка! Добра пры-
павесць кажа: пінска шляхта як нап’ецца, то напэўна падзярэцца. (Да 
публікі.) Ды вы ўжо, найяснейшыя панове, спаць хочаце? А што? Няп-
раўда? Дык: 

№ 9 
Найяснейшая публіка! 
Прашу цябе, не дзівіся, 
Бяда гэта невяліка, 
Што мы крыху папіліся. 
Няхай шчасная развязка 
Пінскай шляхце ад вас будзе, – 
Дайце брава, калі ласка, 
Ды і з Богам, добры людзі! 

1866 
 

ХІБА Я СТАРЫ? 
I 

Я – кажуць – стары ўжо, мой адзіны Божа!  
Не, гэта няпраўда, гэта быць не можа!  
Дарэмна састарыць мяне захацелі,  
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Шмат я маю сілы і ў душы, і ў целе.  
Гаворыць усё мне, што яшчэ другога  
Заткну я за пояс хлопца маладога. 
Чаму твар мой юным румянцам палае?  
Чаму i душа па-юнацку ўздыхае,  
Калі мае вока пабачыць анёла,  
Які ўсіх красою чаруе наўкола? 
Чаму боль у сэрцы, гэтакая скруха,  
Калі нейкі блазен шапоча на вуха  
Камплімент бяздумны ёй з ліслівым смехам  
I яна смяецца − значыць, ёй пацеха? 
Вам гэта не рэўнасць шаленца старога,  
Бо рэўнасць расце з пачуцця маладога.  
Ці мае стары яго? Вось запытанне.  
Ніхто мне на гэта адказаць не ў стане. 
Чаму ж калі ўчора з ёй была размова  
I яна сказала ветлівае слова,  
Дык тыя пачуцці, што забыў, здаецца,  
Прымусілі моцна біцца маё сэрца?  
Дальбог, не стары я, бяру неба сведкай −  
Ніхто не палюбіць, як я, з сілай гэткай! 

II 
Я – кажуць – стары ужо.  
Мой каханы Божа! Чым пераканаць ix?  
Ці старасць не можа працаваць як трэба?  
Ці я не гадую  
Дзяцей сваіх мілых, хіба не працую? 
Хіба маладымі назавём мы гэтых,  
Што бродзяць па свету беламу без мэты?  
Вось марнатраўцы, якія бесклапотна  
Гады маладыя трацяць беззваротна,  
Не робяць нічога й здароўе марнуюць,  
Яго яны страту пад старасць адчуюць.  
Над вераю строяць непачціва жарты,  
Ад рання да ночы рэжуцца ўсе ў карты.  
Альбо, ашалеўшы, з келіхам шампана,  
Кпяць з гора людскога i смяюцца з пана.  
Більярд ім ды чарка, ці драмаць ляніва,  
Ці па рэстаранах швэндаць ганарліва.  
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Сябелюб ламае галаву тупую,  
Як лепей жанчыну ашукаць слабую.  
Свайго ён даб’ецца, а пасля пакіне,  
Адданае сэрца ў засмучэнні гіне.  
Мо гэта юнацтва? Дык тады без смеху  
Стары я i ў гэтым маю сваю ўцеху! 

III 
Стары я – гавораць,– бо палову веку  
Ужо давялося пражыць чалавеку.  
Хто гэтак гаворыць, бачыць неглыбока:  
Глядзіць яшчэ вельмі зорка мае вока,  
Рука яшчэ мае дастаткова моцы,  
Спатрэбіцца ў працы, прыгадзіцца ў бойцы! 
Чытаў і не раз я ў кнігах, бывала,  
Што продкі ва ўзросце, вось як мой, з запалам  
На бой ішлі мужна, ворагаў грамілі,  
Айчыну з адвагай сваю баранілі.  
I нашы прабабкі адкідалі жарты,  
Калі хто з герояў тых, пашаны вартых,  
Браў жонкай дзяўчыну векам маладую,  
Але толькі векам – розумам старую. 
Часта ў мудрым вочку думка мігацела,–  
Хай муж пасівелы, ды глядзіць ён смела.  
I кунтуш i шабля, бярэ рукі ў бокі,  
Прытупне ды гікне і пайшоў у скокі! 
Не тое сягоння, нават думаць сумна. 
Ледзь школу закончыць хлопец неразумны, 
Як баба, раскісне, марай паланёны. 
Удзень шпацыруе, увечар салоны 
Наведвае гэты ветрагон аслаблы 
I носіць ларнетку замест вострай шаблі. 
Герой бальных танцаў і чаркі звінчастай, 
Нібы індык, выхваляецца часта. 
Аб мове бацькоў ён пачаў забывацца: 
Баіцца, што будуць ў салонах смяяцца. 
Калі ж ахвяруюць жанчыны пустыя  
Такой маладосці пачуцці святыя,  
Дык я не злуюся тады з той прычыны,  
Што клічуць старым мяне часта жанчыны. 
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IV 
Я – кажуць – здзяцінеў праз старасць i вершы  
I стаў вершаплётам у воласці першым.  
Не будуць жа знаўцы французскае мовы  
Мужыцкай гаворкай засмечваць галовы:  
“Сялянскія словы, фі, як непрыгожа,  
Абраза салонаў, нам гэта нягожа!  
Навошта нам трэба з мужыком яднацца?  
Служыць абавязан ён нам сваёй працай.  
Аддаць свой здабытак – вось доўг селяніна.  
Нахабны народ, усе просяць няспынна.  
Давай дапамогу галодным, убогім.  
Якая ж карысць нам ад той дапамогі? 
Каб бліжнім сваім зрабіць кожнага старца  
Ці долю для кожнага даць галадранца,  
Для гэтага грошай не хопіць i часу.  
Без грошай ні кроку. Вось трэба атласу  
Купіць на сукенку. Вось трэба па густу  
Набыць пару тузін батыставых хустак;  
А футры каштоўныя, шоўк і саеты,  
Балы, маскарады, абеды, банкеты?  
I ўсё, што за год атрымаў, паляцела.  
Яшчэ каб нам нэндза чыясьці балела!  
Стары звар’яцеў, што пляце, сам не знае,  
Халопскія вершы чытаць прымушае!” 
Для вас, паны, шкода халопскай мне мовы, 
Для вас, чые мудрыя надта галовы,  
Манеры салонаў засвоіўшы умела,  
Смяюцца з таго, крытыкуючы смела,  
Што тут адраджаецца на родных Глебах,  
Чужое ж, хай кепскае, ўзносяць да неба. 
Ваш суд мне не страшны, хай злосна скавыча  
У будцы сабака, увагі на пса не звярну я.  
Як раіць пясняр Сыракомля, пішу я  
Цяпер, як заўсёды, на мове мужычай.  
Вы, ў вершах шукаючы вады ўсялякай,  
Крычыце: “Здзяцінеў стары небарака!” 
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ЛІТАРАТАРСКІЯ КЛОПАТЫ 
Апавяданне у 3-х частках 

(Скарочана) 
Да Уладзіслава Сыракомлі 

Частка 1-я 
ПАЭТ У КЛОПАТАХ 

Ой кепскія ў нас справы, Уладзіславе!  
Услужыць нялёгка справядлівай славе!  
Ссылае Бог на голаў мне дакукі.  
Вястуне наш! – калі йшчэ служаць рукі,  
Пакінь пяро! Спыні аб праўдзе словы, –  
Насі ваду або ідзі сеч дровы. 
 

Яшчэ табе, Вястун, так-сяк вядзецца,  
Бо да выбраннікаў належыш кола,  
І муза да цябе мілей смяецца,  
А песні слаўныя твае наўкола  
Ахвотна слухаюць усе, нямала  
Купляюць, каб не трапіць між адсталых. 
 

Аднак не вер, што модныя салоны  
З ахвотаю твае хапаюць творы, –  
Для іх мілейшыя чужыны плёны,  
Рамансы франкаў – вось чытання ўзоры.  
А ліра свойская ўзбуджае смехі –  
Яна для чэрні, над гнілыя стрэхі! 
 

Калі ж і ўбачыш мо дзе ў свеце модным  
Ці “Хатку ў лесе”, ці то “Дэмбарога”,  
Яны не рушаны, клянуся богам!  
Лісты нат не разрэзаны ў ніводным.  
На прасцячкоў тут пастка: хай не баюць,  
Што песняроў сваіх паны не знаюць. 
 

А што ж дае мая скупая ніва,  
Быллём паросшая? Шмат трэба працы,  
Пакуль уробіш! Дык хачу прызнацца,  
Што трачу дух. Я гэтак клапатліва  
Шмат месяцаў тварыў, і ўвесь здабытак, – 
Што многа слоў пустых пачуў і крытык.  
Здароўя шмат забрала гэта праца!  
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Якім паддаўся прыніжэнням, мукам, 
Пакуль яе ўдалося выдаць друкам,  
Табе, Вястун, хачу цяпер прызнацца. 
Вось рукапіс напісаны старанна,  
Плод буйнай думкі – скарб мой укаханы!  
Яго здаць трэба на людскі пажытак –  
Бягу я ў ведаў, мудрасці прыбытак,  
Дзе, як багач над скарбамі, заўсёды  
Сядзіць у крэсле Бейлін той рыжабароды. 
 

“Як маешся, пан Бейлін?” “Прывітанне пану! 
Мо трэба што купіць? Навін дастану.  
Вось тут “Граф на Ванторах”, gute fain праўдзівы! 
Яго мне рваў аж з глоткі Рубен хцівы...” 
“Стой, Бейлін! Памыляешся, мой пане, 
Сягоння я прыйшоў не для купляння, 
А скарбу ўласнага хачу пазбыцца. 
Вось рукапіс, – прашу не паскупіцца, 
Дык за рублёў паўсотні можам старгавацца”. 
 

“Ой вэй!.. Я нават за яго не дам і дваццаць!  
Не важыць фунта ён, якой жа варт ён платы?  
Фэ! З крыўдай кнігароў пан хочаш стаць багатым.  
Яшчэ каб пан быў модны, як той Сыракомля,  
Каб славіўся пісаннем з Вільні аж да Гомля...  
А вас ніхто не знае, хіба што сяляне.  
Нашто вы па-мужыцку пішаце, мой пане?  
Як хочаш пан, дык без далейшае фатыгі,  
Дзесятку дам, і то – на гэту суму кнігі”. 
 

Я цяжка уздыхнуў, слязой зрасіўшы вочы  
І звесіўшы свой нос, дамоў цішком пакрочыў.  
Шукаю розных спосабаў, але дарма ўсё,  
А ўрэшце на адным намеры затрымаўся: 
Вось знатнага магната думкай прыкмячаю  
І працу тую ўраз яму я прысвячаю. 
 

Ура! мая ўзяла! за сорак кніг нарэшце  
Далі задатак мне, ўжо маю злотых дзвесце,  
Дык ёсць з чаго пачаць; вось лёсу перамена,  
І прэс у хуткім руху, але зноўку дрэнна: 
Друкар крычыць настырны: “Пане, грошай мала! 
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Хоць часткамі плаці мне, каб не перастала  
Друкарня працаваць, іначай быць не можа!”  
А тут – ні феніга. Вось кара, мой ты Божа!  
Аж галава трашчыць. – Гол, як ні павярніся, –  
Падумаў я ў бядзе, – і, падкасаўшы крыссе,  
Падаўся к ліхвярам; перш шлях быў недалёкі,  
Да Яся багацея скіраваў я крокі. 
 

Што за салон багаты, што там за пакоі!  
Прадметы, бы нядбайнай кінуты рукою... – 
Знай пана па халявах! — кажа прыгаворка.  
Мяне аж памуціла, стала ў вуснах горка!  
“Вось тут, – падумаў я, – адмовы быць не можа,  
Мне сябра гэты мой напэўна дапаможа”. 
“Як маешся, пан Ян?” “Здароў! А пан Вінцэнты?  
Чамусьці кіслы сёння; ой ці не дашчэнту  
Сыграўся ў карты? Ці якая, можа, Хлоя  
Замкнула сэрцайка сваё перад табою?” 
 

“Пакінь, прашу цябе я, пане Яне, жарты!  
Мяне займае ні каханне і ні карты,  
Вось паратуй ты лепш мяне ў цяжкой патрэбе,  
А за твой добры ўчынак на зямлі і ў небе  
Табе удзячным буду – дай мне злотых дзвесце,  
Каб друкару ўплаціць. Ён у мяне нарэшце  
Увесь розум адбярэ, бяда мне з друкарамі!” 
“Паслухай, дружа мой, гаворачы між намі, 
Каб ссуду даць табе, няма ў мяне падставы, 
Бо пад якія іпатэкі ці заставы 
Павінен я ўслужыць? Вось залатыя рэчы 
Ці серабро прыму ахвотна, чалавеча, 
І невялікія вазьму з цябе працэнты – 
Ад сотні толькі трыццаць”. “О святы Вінцэнты! 
Дык ласку ж гэткую знайду я і ў яўрэя!  
Хай счэзне дружба гэтакая, здзервянее!” – 
Сказаў яму я ў гневе, пляснуўшы дзвярамі,  
І рушыў з іншымі сустрэцца ліхвярамі.  
Але напэўна не дабіўся б я нічога,  
Каб не прыйшла мне ад Міхала дапамога. 
Дастаў я грошы, кніжка вось ужо гатова,  
Пусціць яе ў ход трэба, ды бяда – нанова!  
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Прашу тады зноў Бейліна таго грубога,  
Каб на камісію прыняў, а ён мне строга  
Гаворыць, папракае, што яму спачатку  
Не адпусціў сваё тварэнне за дзесятку.  
Нарэшце, як закончыў тое нараканне  
І, ўбачыўшы, што я ў такім крытычным стане,  
Змякчэў і ў гэткія ка мне звярнуўся словы: 
“Я памагчы пісьменнікам заўжды гатовы  
І вось, як доказ, што я не пусты прамоўца,  
За кожны экземпляр дам вам па залатоўцы”. 
 

Вось як мяне пацешыў Бейлінак каханы.  
Я ўцёк адтуль і новыя тварыць стаў планы.  
Дамовіўся я з Рыппам, – носіць ён пахнілы,  
Памады, пудры загранічныя і мыла, –  
Каб ён узяў з сабой і між сваіх тавараў  
Насіў і некалькі той кніжкі экземпляраў,  
Мо пані, што на глупствы многа грошай трацяць,  
Купляючы духі, за кніжачку заплацяць. 
 

Ідзе той італьянец шастаючым крокам,  
Шліфуе брук па месце й сакаліным вокам  
Па вокнах сочыць, то каго зачэпіць,  
Таму памады, а другому мыла ўлепіць,  
То збыць адэкалон праявіць дзе фатыгу  
І ўсім, як толькі можа, прапануе кнігу.  
Настроіўшы нарэшце адпаведна міны,  
Кіруецца ў салон праслаўленай Цаліны. 
 

Там модныя паненкі, панічы і пані  
У самым наймаднейшым, дарагім убранні; 
Французскі звычай там, французская і мова,  
Свайго радзімага там не пачуеш слова.  
Раскошы тыя ўбачыўшы, пачуўшы мовы тоны,  
Падумаеш: Парыж тут адчыніў салоны. 
Заўважыўшы прыход латочніка са скрынкай,  
Ураз спынілі дочкі Евы вечарынку.  
А хітры італьянец, модніцам надзіва,  
Свае флаконы, пляшачкі вымае жыва. 
Вось, кажа, гэта лек найлепшы ад вяснушак,  
А гэта адсвяжае колер шчочак, вушак,  
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Памадка вось, а вось парыжскае бяліла,  
А ў гэтай скрыначцы какосавае мыла,  
Дзён колькі як з Парыжа – ўсё з дастаўкі новай.  
I, каб лепш верылі яму, французскай мовай  
Тавар свой хваліць і кішэні набівае,  
Бо кожная з паненак штосьці набывае. 
І вось прыпамінае хітры італьянец, 
Што кніжак некалькі маіх паклаў у ранец, 
Наверх іх дабывае, выхваляе, вабіць 
З надзеяй, што спакусіцца ўсё ж нехта, мабыць. 
А пані гаспадыня, з тых пакупак рада,  
Каб не фатыгавацца, просьбаю-загадам; 
“Ma chere amie”, – сказала, – хай там хто з вас гляне,  
Дзюма там ці Бальзак? якое там выданне?” 
Тут тонкім галасочкам Франя адказала: 
“Non Maman!, мужыцкі твор, якісь “Купала”.  
“Ah mon Dieu! Як можна мову так паскудзіць!  
Кінь гэтыя грызмолы, каб рук не пабрудзіць!  
Не сорам вам хваліць плюгаўства, мілы пане?  
Хіба для фурманоў такое вось чытанне!” 
“Мужык, фурман, таксама людзі, як вядома”, – 
Прамовіў Рыппа, і з арыстакратаў дома  
Падаўся прэч; кляцьбою злосць сваю салодзіць  
І па дарозе к пану Феліксу заходзіць. 
Фю!.. Колькі тут юнцоў! А кожны з іх – руіна! 
Ад кожнага дым бухае, нібы з каміна, 
За дымам не відаць прадметаў нават зблізку, 
Ад свечак, што гараць, ледзь бачны толькі ўзбліскі. 
Усе, як тую крэпасць, стол штурмуюць зграяй; 
“На сем куш!” − той крычыць, той: “Ляпка!” − паўтарае. 
I, як Плутон на троне, больш за іншых варты,  
З паважнай мінаю шліфуе Фелікс карты.  
Ён пан тут самаўладны на зялёным полі –  
Не трэба й брытвы, без яе ўсіх чыста голіць. 
Тут, думаў італьянец, торг на кнігі будзе,  
Да ведаў моладзь хцівая, дык іх набудзе!  
Пустыя мары! Крык узняўся згодным чынам: 
“Мы дзень і ноч не спім, патрэбен жа спачын нам! 
Чытаць абы лухту хвілін у нас не стане.  
Бач, мы занятыя, – каціся на зламанне!..” 
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Дарма ўся праца! Вось ён, выйгрыш выдавецкі! 
Затраціўшы ўсе грошы, як святы турэцкі,  
З пустою кішанёй і ашуканы лёсам, –  
Стаць трэ мне лесарубам або ваданосам. 
Сягоння, з мар разбуджаны, спачыць хачу я,  
Уздыхі кідаю, якіх ніхто не чуе,  
Або сяджу з Рустэйкам, песняром натхнёным,  
Які нам праўду аб’яўляў праўдзівым тонам,  
Якога “Песні нашы” служаць выхаванню, 
Патокі новага жыцця у душах родзяць,  
А ў крытыцы зусім не маюць спачування  
І, як прыйшлі на свет у болях, так адходзяць,  
Дык вось з Рустэйкам чэсным ля стала малога  
Увесь свет кніг і дум, бывала, з ім прасочым,  
Аб прозе і паэзіі гаворым многа, –  
Вось так цяжар жыцця менш сэрцы нам марочыў. 
Не раз казаў Адам: “Тваіх тварэнняў мова,  
Вінцэнты мой, шчасліўшай вінна быць на свеце.  
Шырокае славянскае гаворкі слова  
У браццяў не сапсутых маю на прыкмеце!  
І вольным будзеш ты ад канкурэнтаў, знаю,  
Цябе не рушыць партачоў зайздросных зграя.  
Шчаслівы! Багацеі датрымаюць слова,  
Узяўшы на свой гонар кошты кніжкі друку,  
Мо ты іх не абразіш той мужыцкай мовай  
І так не апынешся з кніжкаю на бруку”. 
Аднак з надзеяй той прыйшлося размінуцца,  
І вось сягоння на адной з ім граем дудцы.  
Не знаем, што пачаць і што рабіць не знаем,  
Ці рукапіс аддаць за тых рублёў дзесятку,  
Хоць за перапісанне дваццаць выкладаем,  
Ці знішчыць кнігі ўсе адразу для парадку,  
Ці мо прадаць выданне ўсё за залатоўкі?  
Нічога мудрага не йдзе нам у галоўкі.  
Ты, Уладзіславе, дай параду дарагую,  
Бо думак і праектаў маеш ты нямала,  
Якой пайсці дарогай? Ці ўкажы другую,  
Каб аўтара галодная смерць не забрала. 
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ЛІСТ У РЭДАКЦЫЮ “Gazety Polskiej” 
Жывучы сярод люду, які размаўляе па-беларуску, прасякнуты яго ладам 

думак, марачы аб долі гэтага братняга племені, анямеўшага ў маленстве ад 
невуцтва і цемнаты, вырашыў я для заахвочвання яго да асветы ў духу яго 
звычаяў, паданняў і разумовых здольнасцей пісаць на яго ўласнай гаворцы; 
са здзіўленнем заўважыў хутка, што выдадзеную мной “Ідылію”, затым 
“Гапона”, “Вечарніцы”, “Дудара”, “Купалу” і г. д. люд прыняў з найвялікшай 
прыхільнасцю, а моладзь з запалам пачала вучыцца чытаць і завучваць на па-
мяць мае, так мілыя ёй творы. У выніку чаго ўжо цяпер часткова над Віллёй і 
Нёманам, над Свіслаччу, Беразіной, Дзвіной, Дняпром і г. д. распаўсюджва-
ецца чытанне беларускіх твораў, а абуджанае жаданне і запал да духоўнага 
жыцця знойдзе сабе багатыя матэрыялы на роднай мове. 

Гэтая мая ідэя і імкненні былі зразуметы і ацэнены ў Каралеўстве і зас-
таліся незразуметымі ў Літве; на літаратурным сходзе ў пана К... я чуў мер-
каванне: “пішучы на беларускай гаворцы, я насаджваю сярод вясковага люду 
правінцыялізм”, на што вымушаны адказваць:                            / 

Наша нешчаслівае мінулае давяло вясковы люд да заняпаду; зусім не 
думаючы аб яго разумовым і маральным выхаванні, трэба хоць памятаць, 
што гэта дзеці адной маткі, што гэта пакрыўджаныя браты і хрысціяне, маю-
чыя права на веды, як на нябесны хлеб. 

Ці ж трэба здзіўляцца, што ні адзін польскі орган, нягледзячы на амаль 
стогадовыя намаганні, не здолеў зрушыць гэтага люду? Мог жа які-небудзь 
орган дайсці да слыху і пераканаць селяніна, якому спосабы авалодання по-
льскай мовай былі такімі цяжкімі, які, паліваючы крывавым потам нівы сваіх 
паноў, не меў часу для разумовых заняткаў? Калі іншы раз гук матчынай га-
воркі даходзіў да прагнага вуха бедака, то гэта быў паток пагроз і лаянак на 
пагарджаную сірату. 

І вось, наглядаючы згубныя намаганні адштурхнуць ад нас народ, выра-
шыў я праз творы ў яго гаворцы, якія адпавядаюць паняццям, што знаёмы 
яму з дзяцінства, і якія палягчаюць яму спосабы азнаямлення з іншай літара-
турай, заахвоціць яго неяк да асветы і паправіць маральна. Які жыватворны 
ўплыў аказалі на яго гэтыя творы, можна меркаваць па тым, што сёння кніж-
кі на народнай гаворцы ўжо зусім разышліся, а новыя не друкуюцца. 

Яшчэ ёсць час, каб нашы грамадзяне спахапіліся і, утвараючы школкі, 
прытулкі і прыносячы іншыя магчымыя ахвяры, імкнуліся гэтую малодшую 
браццю сваю, якая ўмее быць удзячнай, прытуліць да сэрца і для ўсеагульна-
га дабра з ёй моцна аб’яднацца. 

Навум Прыгаворка 



 49 

 
Уладзiслаў Сыракомля 

ДОБРЫЯ ВЕСЦІ 
Заходзіць сонца пагоднага лета, 
Веіць вецер з заходніх нябёс. 
– Здароў будзь, вецер з далёкага света! 
Добрыя ж весці да нас ты прынёс! 
Здаровыя ж будзьце, эй, добрыя весці! 
Там, на Заходзе, праліваюць кроў, 
Б’юцца для славы, свабоды і чэсці 
І робяць вольных людзей з мужыкоў. 
Гудзяць вясёла і песні, і танцы 
У добрым жніве на шчаслівы год. 
Годзе вам, годзе, царыкі-паганцы, 
Таптаць з балотам хрышчоны народ. 
Годзе ж вам, годзе ў яснай карэце, 
Годзе, чыноўнікі, ездзіць у двор, 
Годзе вам, годзе, мужыцкія дзеці, 
З хаткі астаткі даваць на пабор. 
I панская дзецка, і хамская юха 
З аднэй кватэркі папіяюць мёд: 
I прысягнулі навек, да абуха, 
Быць сабе вольны і роўны народ. 
Мужык і шляхціц засядзе на лаве, 
Каб весці раду а сваёй зямлі. 
Як трэба думаць а грамадскай справе, 
На адно мейсца, як браты, прыйшлі − 
А як урадзім вайну на грамадзе 
Бараніць дзеткі, і зямлю, і дом, 
Мужык і шляхціц на каня усядзе 
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Касіць касою, рубаць тапаром! 
Эй, згіне вораг, як Бог нам паможа 
За нашу крыўду, за горкі наш жаль. 
Запяём песню: “Хваліць цябе, Божа!” 
Лягчэй будзе сэрцу, як згіне маскаль. 
Зямля ты наша, зямля ты святая, 
Радзі нам збожжа ды судзі пажаць, − 
Не прыйдзе вораг з маскоўскага краю 
На магазын наша зерне браць! 
Ручыць рукою худоба ў хаце. 
Паны мужыцкіх слёз не забяруць − 
Мужык і шляхціц стаў за пане браце, 
Рукі за рукі і грудзь за грудзь. 
Пяром на карце, сахой на ніве 
Адзін другому роўнасць засцярог. 
Эй, у свабодзе зажывём шчасліве, 
Мы будзем дзеткі, а наш бацька − Бог! 

ВЫЗВАЛЕННЕ СЯЛЯН 
Чытаў рэскрыпт я дабрачынны цараў, 
Што даць людзям правы людзей павінен, 
I пэўнасць меў − ніводная ахвяра 
Ужо не будзе цяжкай для ліцвіна. 
Дый колас плёны абяцаў на славу 
Пасля дажынак залатога свята. 
Хадзіў штодня глядзець я пад заставу, 
Ці ў горад шляхты прыбыло багата. 
Калі праз пыл ад панскае карэты 
Я ўбачыў постаць і пазнаў здалёку, − 
Пабеглі слёзы... З парушыны гэта 
Ці штось з-пад сэрца выплыла на вока? 
Адкуль яны? I лоб мой невыпадкам 
Нібыта ўвенчан лаўравай галінай, 
Бо мой прапрадзед шчырым быў ліцвінам, 
Бо шляхціц я і маю герб з пячаткай. 
Хай крыкуны, падумаў я, няславяць 
І бэсцяць шляхты годнасць і аблічча, 
Яны ўжо самі ўбачаць неўзабаве,  
Што нездарма шляхетнымі нас клічуць. 
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I, можа, заўтра скажа з захапленнем 
Масква і Польшча, цэлая Еўропа, 
Што мы, ліцвіны, згодай ды сумленнем 
Прыгону ёрмы паскідалі з хлопа, 
Што прымуць славы лепшыя кавалкі, 
Ў аналы трапяць як узор для свету 
Перш-наперш тыя, хто з жазлом маршалка, 
Хто галава і сэрца ўсіх паветаў. 
Як Зыгмунт Аўгуст, і яны, нашчадкі, — 
Зракуцца біча, каб навек адкінуць... 
Я горды быў, што род мой ад ліцвіна, 
Што шляхціц я і маю герб з пячаткай. 
У Коўне быў ад добрых тостаў п’яны, 
За вызваленне мы пілі аратых, 
Чытаў я ліст, чарнілам палымяным 
Брат вестку з Гродна пасылае брату: 
“Хоць тут пяскі, няма ўрадлівай глебы, 
Хоць для Друскенік грошы мець я мушу, 
Ды зрокся, браце, паншчыны ганебнай, 
Бо я ж не д’ябал, каб прысвойваць душы”. 
Тады я думаў: “О вы, фанфароны! 
Ды што мне Коўна альбо тое Гродна? 
Радзіма сэрца — ў Вільні улюбёнай,  
I Вільня спраўдзіць клопат той народны. 
Дабро для ўсіх там зробяць напачатку, 
Дальюць віна ў вадохрышча ліцвінаў...” 
Я ганарыўся, што Літвы быў сынам, 
Што шляхціц я і маю герб з пячаткай. 
З сівое Ліды, са старой Ашмяны, 
З Трок Кейстутовых ды з Вілейкі, з Дзісны — 
Цвет нашай шляхты адусюль сабраны 
Для люду вырак падпісаць карысны. 
Айцы паветаў, іх жа наша пільнасць 
Абрала з лепшых на сваіх загонах, 
Няўжо яны дадуць зняславіць Вільню, 
Вянец з чала сарваўшы ў Палемона?! 
Аднак жа сталася... Мой край няшчасны! 
Карону годнасці ў цябе сарвалі, 
Твае айцы сваёй рукою ўласнай 
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Кайданы люду самі ўмацавалі. 
Гісторыя асудзіць даастатку 
Апеку іх над людам і краінай. 
Мне брыдка Вільні, брыдка быць ліцвінам 
I ганьба мець вось гэты герб з пячаткай! 

1859 (?) 

ПАШТАЛЬЁН 
– Тут пяюць і гуляюць, адзін ты не п’ян, 
А сумны як вязень прыкуты. 
Вазьмі сабе чарку, сядай на тапчан, 
Скажы, што ў цябе за пакута? 
Ні бомы, ні дудка, ні смех вечарын 
Развеяць твой смутак не могуць, 
Два леты жывеш тут, а светлай пары 
Ці меў ты часінку, нябога? 
− Ой, горка і смутна мне ўсюды, браток, 
Няміла на свеце, няміла! 
Дай чарку! Скажу, калі вып’ю глыток, 
Як доля мяне падкасіла... 
На пошту я трапіў зусім малады, 
Фурман з мяне ўдаўся зухвалы, 
А волі не меў, дый ганялі тады: 
Хоць свята, хоць ноч — усё мала! 
Ад рання да змроку, ад змроку да дня 
Вазіў я паноў і пакеты; 
Заробіш рубля − і пад карчму каня: 
Гуляй, весяліся да свету! 
Ашукваў дзяўчат, зневажаў дружбакоў, 
Быў з пісарам запанібрата! 
На коні як свісну − аж іскры з падкоў, − 
I лейцамі сівых не кратаў. 
На мосце зайграю ў вясёлы свой рог, 
Кагось абганю ці спаткаю. 
Вязу паніча ці паненку, дальбог, 
Два злотых як бач атрымаю. 
Ды сэрца аддаў я дзяўчыне-красе 
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З убогай вясковай хаціны. 
Дарогі туды кіраваліся ўсе, − 
Пабыць з ёй хацеў хоць хвіліну. 
Была нейк у пісара справа ўначы, 
Паклікаў мяне да сябе ён. 
Іду, сваю долю цішком кленучы, 
А ў полі скуголіць завея. 
“Вязі эстафету!” − “Ой, ліха звяло, − 
Шапчу сабе, − ў полі ні тропу...” 
А сам за пакет, за каня, за сядло! 
Ганю каркаломным галопам. 
Мяцеліца круціць, упыну няма, 
Страшэннае скрозь бездарожжа, 
Слупы верставыя мільгаюць старчма, 
Пад’ехаў пад трэці − а божа! 
Пачуўся мне плач, хоць віхура гула, 
Хтось клікаў, прасіў дапамогі, 
Падумаў я: “Згіне, сляпая імгла, 
У снезе не знойдзе дарогі...” 
Каня павярнуў, аж здалося, нібы 
Хтось шэпча: “Куды ты, дзівача? 
Ды лепей у вёсцы той час перабыць, − 
Дзяўчыну сваю хоць пабачыш!” 
Страх сэрца мне сціснуў, забіла духі, 
Чало зледзянела ад поту; 
Я ў рог затрубіў, каб не чуць, стаць глухім, 
Пагнаў сівака праз сумёты. 
Я еду дадому, за трое ганей 
Вяртаецца страх непазбыты, 
А сэрца ўсё шэпча крадком, як раней, 
Бразджыць, як званочак разбіты. 
Конь чмыхнуў пры слупе, спыніўся наўзбоч: 
У снезе, пад плахтаю белай, 
Жанчыну я згледзеў, яна ўжо за ноч, 
Як дрэва, уся скасцянела. 
Я снежную намець абтрос з яе шат 
I труп падцягнуў да дарогі... 
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Абцёр ёй аблічча... Была гэта, брат... 
Дай чарку... Не маю больш змогі! 

1844 

ЖМЕНЯ ПШАНІЦЫ 
Народная быліца 

Дзед Сцяпан быў войт спрадвеку, 
Войт адзіны ў той старонцы, 
I такім быў чалавекам, 
Што не знойдзеце пад сонцам. 
Кемны быў да кожнай справы 
I да люду меў спагаду. 
У цяжкіх прыгодах нават 
Як найлепей мог даць рады. 
І што ў свеце нечувана, 
Хоць у войта з вёскай згода, − 
Пан не даў яму заганы, 
А драпежнага быў роду. 
I няма ніякай звады, 
Лічаць войта бацькам вёскі, 
Але старасць-то не радасць: 
Падыходзіць век дзядоўскі. 
Ён без кія ўжо ні кроку, 
Вока бляскам больш не грае, 
За плячыма горб шырокі, 
Барада зусім сівая. 
На людзях бяды не тоіць: 
На спачын пара, суседзі. 
Памяркуйце між сабою: 
Войта трэба вам нагледзець! 
Галава да трох не злічыць, 
Я здароўя ўжо не маю... 
Грамада крычыць там крычма, 
Моцна долю праклінае. 
Што ты, вашаць, пане-браце?.. 
Выракаешся худобы, 
Збрыдла нас апекаваці, 
Наша згуба даспадобы? 
Аж пакуль па белым свеце 

Ходзіш, войце, з ласкі неба, 
Як раней, твае мы дзеці, 
Іншы войт нам без патрэбы. 
Просяць, грозяць, ходзяць следам, 
Вёска стогне, вёска ў скрусе... 
Давялі нарэшце дзеду, 
Што застацца войтам мусіць. 
Але ж старасць вельмі валіць 
Тых дзядоў, як з дрэў апады, 
I Сцяпан дае параду: 
Каб наступніка абралі. 
Потым спрэчак многа будзе, 
Калатэча, злосць, нязгода, 
Пакалечаць душы людзі 
Нават лепшага заводу. 
− Добра! − крыкнулі навокал. − 
Праўду кажаш ты, Сцяпане, 
Ды нашто шукаць далёка, 
Мы сыноў сваіх не ганім! 
Трое хлопцаў... Адным словам, 
Кожны варт быць на пасадзе, 
Не чужы ім люд вясковы, − 
Хай адзін з іх войтам сядзе. 
Вось і спрэчкі. А каторы ж? 
Зноў у вёсцы тлумна стала: 
Той хінецца да Рыгора, 
Тым Васіль здаецца ўдалы, 
А ўсе іншыя Сымона 
Хочуць ставіць на законы. 
Бацька чуе: запалае 
Звада зараз у народзе, 
Валасы згарнуў з чала ён 
І сваё людзям даводзіць: 
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Лепшых ёсць між вас нямала, 
Але выбраць як − вось гора... 
Калі вам на думку ўспала, 
Што прыдасца сын каторы, 
Ваша ласка, не пярэчу, 
Ды людзям служыць − не жарты! 
Перш чым ношка ўгнула плечы, 
Хай пакажа, што ён варты. 
Можам мы дазнацца скора, 
Хто з іх здатны больш да чыну, 
Пан вясной пашле Рыгора 
У Кралевец на віціны. 
А Васіль у Кракаў рыне, 
Не абы-як, пане-браце. 
Ну, Сымонка будзе ў хаце. 
Вось яго паслаць вам раю 
Соль купляць на Украіне, 
Плацім дорага ў мястэчку. 
Кожны ўправіцца павінен − 
Не аб гэтым будзе спрэчка. 
Але хто з чужога краю 
Больш карысці прынясе нам, 
Таго войтам выбіраем, 
Бацькам вёскі, мне на змену, 
Год мінецца ў спорнай працы, 
Спраўдзім нашыя намеры, 
І калі ўсіх трох праверым, 
Будзем знаць, на кім спыняцца. 
Словы дзедавы, як рочаць, 
І ў душы надзеяй свецяць. 
Ды не знаюць войта дзеці, 
Як за імі вёска сочыць! 
 
ІІ 
Год мінуў ад той гаворкі, 
Вось Кралевец шле барліны, 
I старэйшы сын Рыгорка 
Прыплывае ўжо з віціны. 
Доўгіх год яму жадаюць, 
Льюць у кубкі мёд ды піва, 

I Рыгор апавядае 
Пра ўсе цуды, пра ўсе дзівы. − 
Надта ж мілы ў немцаў побыт, 
Пыхі многа нечуванай, 
Ды найболей даспадобы 
Капялюшык і каптаны. 
Што казаць аб світцы нашай! − 
Крой дзівацкі, неўжываны, 
I відно, што гарапашны. 
Кройма світкі на каптаны! 
Саламяны капялюшык − 
Ад прыгону ўбор для хлопа! 
Вось у немцаў, кажуць слушна, 
Сапраўды значка Еўропа! 
Бацька слухае ціхмана, 
Жар варушыць на камінку, 
Але у думках у Сцяпана: 
“Ой, не будзеш войтам, сынку!” 
 
IІІ 
I Васіль сыскаўся хутка: 
Размаўляе тонам зуха. 
Хата войтава паўнютка, 
Люду ўсё цікава слухаць: 
Што за мова у палякаў, 
Што за песні, проша пана! 
Напяваюць кракавяка, 
А мы так пяём пагана. 
Мы спяваем так шчымліва, 
Словы песні − боль, гаркота, 
Смутак льецца з кожнай ноты, 
Ажно рэха плача ў нівах. 
Дам параду я, браты, вам − 
Кіньма спеў стары, жабрачы, 
Кракавяка лепш заскачам, 
Павяду я рэй імкліва! 
Бацька слухае ціхмана, 
Жар варушыць на камінку, 
Але у думках у Сцяпана: 
“Ой, не будзеш войтам, сынку!” 
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IV 
I Сымона сустракаюць, 
Што вярнуўся з Украіны: 
Ён не строіць кплівай міны, 
На свой край не наракае, 
− Добра, − кажа, − ў старане той, 
I сляпцу відаць далёка: 
Стэп пакуль сягае вока, 
Стэп, здаецца, на паўсвета. 
А зірне ў сваю старонку − 
I затужыць падарожнік 
Па рацэ, па хвойцы гонкай, 
Па узгорках каля пожні. 
Хоць бы нават Украіна 
Горы скарбаў абяцала, 
А туга б дамоў пагнала, 
У бацькоўскую хаціну. 
Вось адно хіба − пшанічка! 
Рэч зайздросная ў тым краі! 
Кожны колас, быццам бічык, 
Ніва з небам размаўляе! 
Трохі плёнаў тых дзівосных 
Я сабраў у торбу ўпотай. 
Прычакаем − прыйдзе восень − 
Украінскіх умалотаў 
Я па жменьцы ўсім адразу 
Дам для добрага пачатку... 
Бацька выслухаў нашчадка 
I ўздыхнуў замест адказу. 
Гэты ўздых яго без слова 
Гордай думкі быў высновай. 
Гонар бацькі знаць на твары: 

Дбайны хлопец, спраўдзіць мары. 
Войт гаворыць з хваляваннем: 
− Ў дурня дрэнныя навіны! 
Хто нямецкае убранне 
Прапануе славяніну, 
Той, каму чужое міла, 
Хто аб шапцы з лямцу марыць, 
Каму вочы засляпіла, 
Лічыць брыль свой не да твару, 
Хай страі чужыя носіць, 
Хай здароў заплюшчыць вочы: 
Летам пот яго заросіць, 
А пад восень дождж прамочыць! 
Тройчы дурань той зухвалец, 
Хто хапае спеў няродны 
З ніў чужых і потым хваліць 
Дух тутэйшы ў песні зброднай. 
Хто ганьбуе грунт бацькоўскі, 
За чужой сягае зоркай, 
Той не дасць ані для вёскі, 
Як Васіль i як Рыгорка. 
Хто ж прывёз з другога краю 
Зерне плённае радзіме 
I зямлю абсемяняе, 
Падзяліўшы між сваімі, 
Хто аб свеце кажа скромна, 
Бо свае мілей улонні, 
Будзе вам служыць нястомна, 
Войтам быць табе, Сымоне! 
Грамада яго вітае 
I заўзята б’е ў далоні, 
Плён з пшаніцы прадчувае:  
Войтам быць табе, Сымоне! 

1856   
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Адэля з Устроні 

МАЧЫХА 
Па зямлі віхор пагнаўся, 
З буйным ветрам паспіраўся. 
Віхар туманочкам ляцеў, 
Чорну буру відзець хацеў. 
Бура да Нямна хадзіла 
І чысту воду муціла, 
І з беражочка ў беражочак 
Калыхала ўвесь Нямночык. 
Сваей нотай зарыкнула, 
На бяседу заклікнула: 
“Туманы! Цёмныя хмары! 
І ты, круты віхар у пары! 
На бяседу прыляціце 
Дый на мяне паглядзіце! 
Бо сягоння ж праз рэчаньку 
Будзе плысці ў чоўніньку 
Дзяцюк, што смеў пахваліцца: 
“Ён… мне, чорнай, не баіцца!!” 
І засмяялася страшна, 
І бліснула злосцю ясна, 
І сцягнула яшчэ скарэй, 
Каб той дзяцюк паплыў смялей. 
Ажно вада тое чула 
І па беражках плюснула. 
Барочку пена сказала, 
Што ўжо бура віхар звала. 
“Што!!! – расшумеўся барочак, – 
Ці гэта я не літоўчык? 
Каб дазволіў буры гукаць, 
Цераз сосны віхрам веяць! 
Пачакайце нямножка: 
Не сюдымі вам дарожка, 
Не на тое сосны расціў, 
Каб вас у родну зямлю пусціў, 
Не на тое бары раслі, 
Каб тут вецер чужы ўняслі!!!” 
Пасля азваўся Нямночык: 

“А я ж гэта – не літоўчык! 
Ці ж я буду сябе бурыць, 
Ці ж дазволю сваіх тапіць! 
Ці ж я смелінька не плыну 
Дый і буры не падкіну! 
О! Не знала, то пазнае, 
Яку ваду Нёмане мае! 
Я ж у лужах купаюся, 
Па ніўках расцілаюся, 
З віцінамі праплываю, 
Літоўскае сэрца маю! 
І пярвей высахне мора, 
Як мне з вадой змуціць бура. 
Пярвей увесь свет у вадзе стане, 
Як мой сваяк у дно гляне! 
Не на тое я разліўся, 
Не на тое мяне Бог стварыў, 
Каб роднага брата забіў!” 
А бура над рэкай стала 
І гутаркі – не пазнала! 
             *     *     * 
З таго месца на рык вала 
Маленькая хата была, 
Каля хаткі – будровачкі, 
А ў хатцы – літовачка. 
Сягонняшняга дзянёчка 
Меў плыць мілы ў чаўночку. 
Літовачка ля аконца 
Стаяла, як бледна слонца, 
І ў неба паглядала, 
І да мачыхі казала: 
“Скажы ж ты мне дый, маці, 
Ці нястрашна цяпер гнаці 
Цераз Нёман? Ды ці чоўна 
Не набяжыць вады поўна?” 
Чужа маці адгадала, 
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Чаму дзеўчына пытала. 
Ёй мілага не любіла, 
У лыжцы б вады ўтапіла. 
“Вот! Ці не твой то смяляк, 
Што лоб круціць усяляк, 
Ізноў прыедзе заляцацца? 
Прашу яму адказацца, 
Што гэта дый мая хата, 
Я тут на волю багата! 
Каб не казаў тут пышнага! 
Ды што яму тут лішняга?” 
Літовачка ўздыхнула, 
Пайшла – дзверы адамкнула. 
Не баялася грымотаў 
Дый адчыніла вароты, 
Белы ручкі заламіла 
І, плачучы, гаварыла: 
“Ох, матулька! Нашто ж мяне 
Чужой волі і людзіне 

Аставіла! Пакінула! 
Мяне ж доля памінула, 
Я ж сіротка ў роднай хатцы! 
Не схінуся к чужой матцы! 
Бо яна ж мне чужа чужым! 
Не злажуся і слоўцам адным. 
Ці душа твая не гляне, 
Як яна мяне ганяе. 
Ты мне з мілым абручыла 
І звянчала бы, каб жыла. 
Яна ж кажа мне, маладой, 
Каб ён згінуў дзе пад вадой. 
Як яна стала так мовіць, 
Здаецца, бы сэрца кроіць. 
Аж кроў мая закіпела 
І душа мая памлела!! 
Грымот страшна так загрымеў, 
А ён, пэўне, у чаўнок усеў!” 
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Аляксандр Рыпінскі 

NIACZYŚCIK 
PRZEDMOWA AUTORA, 

zamieszczona przy pierwszem tej ballady wydaniu 
Lud prosty na Białejrusi, i w całej prawie Litwie, tam gdzie chłop nie po Litewsku ale 

po Rusku mówi; śpiewa, w tem swojem narzeczu, jakąś śmieszną piosnkę o dziwnym łgarzu 
Mikicie; który postępując sobie we wszystiem na opak, a różne wyrabiając figle, 
niedorzecznoście i psoty, do niczego się przyznać nie chce, i zawsze zwala winę na Ojca. 

Piosnka-ta śpiewa się zwykle na nutę kozaczka, a chłopcy tańczą ją z kijem w ręku; i 
za każdym powtórzeniem jenostajnej jej przypiewki, przeskakują zręcznie przez ten kij to na 
prawo, to na lewo. 

Początek tej piosnki jest taki: 
„A na dware wieciar wieić: 
A Mikita żyta sieić! 

Mikita! 
Czy ty-ta? 
Nie ja-ta, 
Moj Tata!” 

Nie znalazłszy w niej żadnego sensu, wpisując ją do mojego Zbioru Piesni Białouskich; 
chciałem ją poprawić nieco i nadać temu jakiś cel moralny. − Nadzwyczajna jej krótkość 
jednak, ta nieodstępna towarzyszka kozaczków; a przytem ustawiczne powtarzanie 
jednostajnej zwrótki, nie dozwoliły mnie nic z niej, w pierwiastkowej jej formie ukształcić; 
ale, kiedym się raz już wziął do tej roboty: nieznacznie ułożyła mi się długa powiastka, do 
której pzydawszy cóś dziwacznego, cóś piekielnego, zrobiłem s tego chłopską Balladę, i tę, 
tu, czytelnikom moim podaję. − Piewsza to jest próbka moja w tym dyalekcie napisana − 
chociaż już, w wydanym dotąd źbiorze moich Pieśni Białoruskich, a mianowicie w tomie 
drugim i następnych, które jeszcze są pod prasą, nie jedną z nich, dla okrzesania, gdzie tego 
potrzeba było, nieznacznie własnem dotknąłem piórem. 

PZESTROGA DLA CZYTELNIKA 
Dosłyszawszy kilka skarg od tych, co nieświadomi prozodii, czyli dokładnego 

wymawiania wyrazów Białoruskich, nie mogli dwóch naszych pierwszych wydań czytać 
biegle, autor postanowił wydać to trzecie, naznaczone łacińskim długim i krótkim znakiem, 
wydanie. Czytający przyciśnie więc tam: gdzie znajdzie podłużną kreskę, a resztę skróci. 
Wyrazy zaś bez znaków: wymówi po polsku, przedłużając przedostatnią. − U, ze znakiem 
krótkim, to jest: półkolem na wierzchu, zleje z poprzedzającą samogłoską, jak w wyrazach: 
autor, Europa. 
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NIACZYŚCIK, 
BALLADA  

 

„Stvar nijedna ne gospodi 
Varh cjowjeka kako scena.” 

SPIEVANJE G.G.PALMOTTA 
Vlastellina Dubrovackoga 

(z Rękopisu.) 
 

„I know not if the tale be true, 
But as they sang, I sing to you.” 

Ś PIEŚNI AMERYKAŃSKICH 
Tamū użō stо lеt budziе, 
Stāryje pоmniać tо ludzie;  
Skażŷć wam i Apanās: 
Żyŭ, byŭ Mikita u nas.  
Na sāmym kańсū siałā:  
Tam jahō chatka byłā.  
     Dzieсiēj nia miеŭ, chоć żanāt,  
A byŭ biеdziеn − niе bahāt!  
Bahaсtwa jon usiahō:  
Imiēŭ wieprā adnahō;  
Da niе spażŷŭ i tahō!... 
Ŭ-miasajēd jahō nia biŭ,  
Na pradāż każuć karmīŭ;  
     I tak dażdaŭsia pastā.  
 

     Duszāż Mikity prastā! 
Jon u sialē usīm swat,  
Susiеdam dоrah jak brat; 
Susiеdki jahō lubili, − 
A, czym mahlī tym daryli.  
I wоt-tak jon sabiē tlеŭ:  
Iwān zrabīŭ, Iwān zjēŭ! 
 

     Czasam, prawda, i upiŭsia;  
Da z nikīm jon niе swaryŭsia!... 
Tоlkaż na biadū swajū:  
Imiēŭ żоnku, jak zmiajū. − 
Сzy ćwiarоzwa, сzy pjanā, 
Jak wiеdźma była janā!.... 
Kab jejē palarуż biŭ! 
Nichtō jejē niе lubīŭ!!... 
 

     Czuć byłō zapiēŭ piatūch: 
Janā ŭżō, iz chaty szuch! 
Nuż da Żyda ŭ karczmū biеcz! 
A chtо papaŭsia naŭstrēcz: 
Tut krykу pоŭna byłō! 
Aż prabudziła siałō..... 
 

     I muż pakоju nia miеŭ: 
Ni jon wypiŭ, ni jon zjеŭ,  
Ni prasnuŭsia, ani spaŭ:  
Sztob czоrt jejē niе nasłāŭ!  
Tо kryczała, tо klałā!  
I tak za nоs uziałā:  
Sztо biеdnyj użō mуżŷk,  
Wоt tak, tak, k’ tamū prywŷk:  
Sztо, jej addāŭ i sztanŷ!  
     Pamahlīż jej Szatanŷ!!! 
 

     Każŷ Mikita nia żyŭ,  
Pakōrnyj jak сielā byŭ,  
Sztо chaсеła tо rabīŭ; 
Pasłała ŭ-karczmū: − iszōŭ,  
Сzy ŭ-Wialikdziеń, сzy ŭ-Pakrōŭ,  
Сzy ŭ-Miesajēd, сzy u Pоst!  
     (Znać sztо i jon nia byŭ prоst!!!)  
 

     A kalī kumōk pryszōŭ:  
Sztob mуżykā niе naszōŭ:  
Słała Mikitу u lеs;  
     I tam jahō turnūŭ biеs!  
Bylē ŭ-łasku jej papāść  
Iszōŭ, biеdnyj, chоćby kraść!...  
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.   .   .   . 
     Da jaszczōż nia-ŭ-tōm kaniēс!  
Atkūl iszłā pad wieniēс,  
Attūl, każŷ ŭżō nikоli, 
Сerkwi niе widała bоli.  
I, jak mniе Marta kazała,  
Czortu duszū zapisała.  
Da czоrt tо byŭ iz czarсiēj!  
Mudrahēl niеjkij, zładziēj! − 
Tak jon jej wiеrna służŷŭ:  
Hdziе ni paszłā, pry niej byŭ; 
Sztо chaсēła, tо kupīŭ; 
Mуżykā jak mоh durŷŭ,  
A żōneczсe spahadāŭ,  
Usiāczyna padsuwāŭ;  
Pakūl duszу niе pajmāŭ! 
Ni adzīn szeptāŭ susiēd:  
Sztо ŭ-Mikity Bоha niеt.  
Janŷ tо ŭżō i zhadali!  
     Pahladzīm sztо byłō dalij.  

*     *     * 
     Jak my ŭżō tоja skazali:  
U Mikity wieprāk byŭ: 
Jon jahō jak mоh bludzīŭ,  
Sztоb tоlka pоst piеrabŷć. 
     Mikita nasz nia byŭ łasy,  
     Żōnkaż lubiła kiełbasy; 
    A czоrt za żōnkaj chadzīŭ!  
Jak naczāŭ jejē durŷć!  
Wоt tak, tak, aszałamīŭ:  
Sztо, u pоst swinkā zabiła −  
Askrabłā i absmaliła −  
Użō kiełbās narabiła −  
Muż paszōŭ wоdki pryniēść  
Ad arandarki сiszkōm:  
I chaсеli użō jеść: 
Aż tut, nia byłō na czōm.  
Niaczyśсik, znaisz, nia spaŭ! 
Tamū użō tak i być!  
Jon ich zdumaŭ skałaсīć.  

Pabācz, sztо im zaihrāŭ!  
Żоnku: ŭ-karszēń! pa tarełkу;  
Mikiсе: ŭ-zuby bуtełku! 
Bul, bul, bul, bul, bul! i wоt: 
Paszłā siwucha u rоt! 
 

     Biеs-że, rad sztо ich pajmāŭ, 
Tak hładka, u samyj czas; 
Sztob, i nia jеli kiełbās: 
Druhīj zahnūŭ im kruczōk: 
Сup! za miasa, da-j uсiōk!  
A, sztоb nia byłō paznaki:  
Nasłāŭ kоszki, da sabaki;  
I-ŭsiākomu, u kutōk,  
Kīnuŭ kiełbasy kusōk.  
 

Mikīсicha, ŭ-chatu mach!  
Aż tut hlanuć, ażna strach!  
Kоszki miāŭkajuć, dziaruссa!  
Sabaki sabiē hryzuссa!  
Usī śсiеny, nuż traszczać!  
Łaŭki i stały, skakāć!...  
A na piеczy czоrt prachwōst,  
Uziaŭszy u zuby chwоst,  
Patūl szczоki nadymāŭ:  
Aż, jak na dudziē zajhrāŭ.  
A pośle, zachachatāŭ,  
Prŷhnуŭ na stоŭp, daj prapāŭ!....  
 

     Mikīсicha, da mużā!  
Czuć sztо niaŭchopić nażā!! 
−„Jakijeż czerсi u nas? 
Ni harełki! ni kiełbās! 
Chtо naszu świninu zjеŭ?! 
Hdziе ty harełku padziēŭ?!  
Pastōj! sabaka! pastōj!”  
Chrоp! pa szczaсē − pa druhōj!  
„Majā сiapiēr, majā ŭłaść!!”  
Jak niе naczniēć jahō klaść: 
„Kab ty skrоś ziamlū prapāŭ!  
Astatnij raz paziewāŭ!...  
Utū! niaczŷstaja twar!  
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Pahanyj Baszkīr, Tatār!!  
A sztоb ty zdоch! Sztоb aślīz!!  
Kab ty zharēŭ! Sztоb pawīs!!!”  

.   .   .   .   .   .   .   . 
     Mikitaż tahō nia czuić,  
Sztо janā tak hamanuić. 
Jon-ta nia mnоha i piŭ,  
Da czоrt s pantaliku zbiŭ!  
Każŷ, tak hоrka upiŭsia:  
Sztо, i z nоh użō zwaliŭsia,  
Abślūniŭsia − abluwaŭsia −  
Pakiń jahō! sztоb praspaŭsia!  
 

     Mikīсichaż niе pjanā,  
Da ŭżō czōrtawa janā!  
Zachaсеła: jak-ni-būdź,  
Sztoby Bоha abmanūć!......  
A czort, i Boha mudrēj!  
Na ŭsiō prydumaŭ zaсēj!...  
(K’ jamūż trudna raz papāść.)  
Na sztōż byłō muża klaść?!...  
Wić ksiądz Falkoŭśkij kazāŭ: 
Sztо, Bоh klaść niе prykazāŭ. 
Bо, chtо chоczyć drуhīch klaść,  
I każŷć: sztob ty prapāŭ!  
Mоżeć i samże prapāść.  
A usīm takīm, сiapiēr,  
Wоt: z Mikīсichi prymiēr.  
Janā, czuć tоja skazała:  
Bacz! zhareła, i prapała!...  
Czоrt chatku smałōj abwiēŭ,  
Zażōh jajе − da-j zapiēŭ; 
Jak u piеklе jon pajēć. 
Jamū i tуt, usiō rоŭna!  
Chata użō czerсiēj pоŭna;  
A czerсieniāt pоŭna klеć.  
Skaczuć, wiērсiaссa pa klесi;  
Każŷ, jak chraszczоny dziесi;  

Usiakij wiеsiеł, da rad: 
Sztо ich baćku paszłō ŭ-ład!  
A szatanŷż ich tam znajuć,  
Sztо janŷ za siłu majuć?!  
Wоt tak, jak ptaszki, latajuć!!... 
Adzīn zadumaŭ skakāć,  
Spad łaŭki aż na pałāć!  
Druhīj: сup, łup, na kałōk;  
I, tru-ru-ru, jak młynōk!!  
Trecсij, chоdzić na rahāch!  
Czortu nisztō ni ŭ-pramāch!!!  
Jetat, na ahōń dujēć; − 
Ahū! zaniałāsia klеć!...  
Tоj, dźwiеry padpiōr, jak dub!  
A tоj, ŭziaŭszy kaсiubū:  
Szmyk! u chatu, skrоś trubū,  
I Mikīсichу za czub!  
Tоrhaŭ, smоrhaŭ pa pałū,  
I pichnūŭ jejē ŭ smałū!!!  
 

Wоtaż tabiē! nia budź łasa!  
Hdzież сiapiēr twajā kiełbasa?  
 

     Ŭsiō prapała, ŭ-adnū nоcz!  
(A smałā kipеła prоcz.)  
I, na zāŭtraja, czuć świеt,  
Mikīсichi użō niеt!  
Usiā wоłaść tut pryszłā:  
I, nikоha ni naszłā. 
Chatka skrоś ziamlū paszłā! 
 

Jaża zapisāŭ tu sztuku, 
Tym żōnaczkam na nauku, 
Sztо skarōmnaja tak lubiać: 
Za kiełbasū duszū hubiać. 
A takīch u nas nie mała, 
Wić сiapiēraćka nastała; 
Nisztō użō im nia hrech! 
Bоh i сerkaŭ, paszlī ŭ-śmiеch!! 

                1853 
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Невядомы аўтар 

ЗАЙГРАЙ, ЗАЙГРАЙ, ХЛОПЧА МАЛЫ 
Zahraj, zahraj, chłopcze mały, 
I ŭ skrypaczki i ŭ cymbały, 
A ja zahraju u Dudu,* 
Bo ŭ Kraszynie żyć nia budu. 
 

Bo ŭ Kraszynie Pan siardzity,  
Baćka kijami zabity, 
Maci tużyć, siastra płacze, 
Hdzież ty pojdziesz nieboracze? 
 

Hdzie ja pajdu? miły Boże! 
Pajdu u świet, ŭ bezdaroże, 
W Waŭkałaka** abiarnusia, 
Z szczaściam na was abzirnusia. 
 

Budź zdarowa Maci miła! 
Kab ty mianie nie radziła, 
Kab ty mianie nie karmiła, 
Szczaśliŭszaja ty by była! 
 

Kab ja karszunom*** radziŭsia, 
Ja by bez Panow abyŭsia: 
U pańszczynub nie pahnali, 
U rekrutyb nie zabrali, 
I ŭ Maskali nie addali. 
 

Mnie pastuszkom wiek niabyci, 
A ŭ Maskalach**** trudna życi, 
A ja i raści bajusia, 
Hdzież ja biedny abiarnusia? 
 

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

* Duda, Kobza i t. d. Instrument do grania. W pospolitem mniemaniu skszypce i 
cymbały wyrażają radość, wesele, − Duda głos smutku. Kiedy się dziecko rozpłacze, 
rozbeczy, powiadają: i zahrau u dudy. 

** Waukałaka, Willkołak, nie znaczy to samo, co Czarownik: bo Czarownik może 
działać na innych, Willkołak zaś ma da tylko przemienienia siebie w wilka lub jakiego 
bądź innego źwierza, a potem przewróciwszy się przez głowę, może zostać znów 
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człowiekiem. Podług mniemania gminnego Moskiewskiego ludu, Napoleon i Suwarow 
mieli posiadać te przymioty przemienienia się w zwierzęta, z różnicą tylko że Suwarow 
się przemieniał w mocniejszego zwierza. 

*** Karszun znaczy Jastrząb, ptak najbardziej znienawidzony, bo szkodliwy. − 
Człowiek którego potępiają wszyscy: Jastrzębiego losu doświadcza, bo na niego 
wszędzie gdzie się pokaże krzyczą jak na Jastrzębia − jak na Karszuna kryczać. 

**** U Maskalib nieaddali − Chłopstwo nasze na Litwie w ruskiem narzeczu 
niema wyrazu Wojsko; pod wyrazem więc Moskali wyobraża Żołnierzy czyli Wojsko, 
bo Moskali tylko w mundurach widzieć przywyknął. − Nie wojskowi, którzy się 
pojawiają, nazywają się Burłaki, i takich chłop nasz nigdy Moskalem nie nazwie. 
Rossyanin we fraku nazywa się Pan, a z obwódką czerwoną u czapki, każdy Assesor. 

***** Każan znaczy Niedoperz, latający po zachodzie słońca, a mający tę 
własność, że gdy komu siądzie na głowie, to już ten więcej nie podrośnie, skarłowacieje, 
czyli zakażenieje; jeśli zaś skrzydłem głowę dotknie, to zaszczepi wrzody znajome, pod 
Imeniem Parchów. 

Заўвагі 
Верш быў надрукаваны ў кнізе Ігната Яцкоўскага “Powieść z czasu mojego 

czyli przygody litewskie” (Лондан, 1854); аўтарам называўся падлетак Пётрак з 
Крашына. Напачатку ХХ ст. Пётрака, літаратурнага героя І. Яцкоўскага, 
беларускія гісторыкі і літаратуразнаўцы ідэнтыфікавалі з асобай Паўлюка Багрыма 
(1812−1891), вучня школы ксяндза Магнушэўскага, здадзенага ў рэкруты за 
чытанне верша “Бунт хлопаў”, славутага на ўсё наваколле каваля. Аднак навейшыя 
даследаванні не пацвярджаюць аўтарства П. Багрыма. 
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Арцём Вярыга-Дарэўскі 

ДУМКА 
“Плыві, плыві ты, Дзвіна серабрыста,  
Аж там, у сама Балтыйскае мора,  
І прыкаціся там, дзе душа чыста  
Майго Фядола прападае з гора.  
Не страш яго там маімі слязамі,  
Ні аб рабятках не кажы худога,  
Што па кусочках хаджу з сіратамі, −  
Не кажы, рэча, а пацеш мілога”. −  
Паплыла рэчка, слязінкай бліснуўшы,  
З роднай зямелькі, шэпча берагамі; 
Бедна салдатка, дзетак абхінуўшы,  
Рэчкінай думкі слухала з слязамі: 
“Мая сястрыца, салдатка-сіротка!  
Маліся Богу і перастань плакаць.  
І я ж чысценька, рэзва і красотка,  
А і мне сэрца бударажыць слякаць.  
Таго, што хочаш, табе не дажыцца,  
Ні тваім дзеткам, сястрыца сардэчна,  
Ні мне ў мора цэлай не праліцца; 
Мне плысці вечна, табе чакаць вечна”. 
Бедна салдатка душу аблягчыла,  
Ды з Дзвіной слёзы горкі раздзяляла; 
Гэта паплыла, як і даўней плыла,  
Тая чакае, як даўней чакала. 
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Адам Плуг 

КРУЧАНАЯ БАБА 
Жыў на свеце адзін гаспадар, ды такі бедны − ажно страх, ніхай 

Бог крые; але працавіты, справядлівы, цвярозы і калі б не жонка, дык 
быў бы шчаслівы; на нішчасце ў жонцы яго цэлае ліха сядзела, як гэта, 
не тут кажучы, часценька і бывае ў людзей... 

Во гэтае ж цэлае ліха і сядзела ў жонцы, але і была ж яна шэльмай 
с-пад цёмнай зоркі! Не кажу ўжо таго, што грызла яго, быццам соль у 
воку, што сакатала яму ўдзень і ўноч над галавою, на гэта ж бабы і 
родзюцца. Але галоўнае: ніякага сакрэту, крый божа, утрымаць не маг-
ла. Што толькі муж зрабіў, што толькі пастанавіў зрабіць, нават ужо па-
мысліў, яна ўжо ўсё ведала ды зараз жа бегла ад хаты ў хату ды ўсім аб 
гэтым сакатала, дабаўляючы ў чатыры разы больш, чым папраўдзе бы-
ло. Гэтак і сама мужу прынасіла навіны ды малола ўсялякія брэдні: пры 
сакатлівасці сваёй была яна і надзвычайна легкавернай. 

Здарылася неяк адзін раз, што гаспадар наш, аручы поле, пусціў ва-
лоў пасвіцца на мяжы, а сам пад кусцікам прылёг крыху адпачыць. 
Глядзіць, ажно надыходзіць нейкі дзядок з вялікім гаршчком пад палою 
сярмягі ды з рыдлёўкай у руцэ. Гаспадар ляжыць бы мёртвы, толькі во-
чы, быццам рак, вытарашчыў ды вушы наставіў, як заяц. Вось дзядок 
выкапаў ямку, паставіў у ёй гаршчок дый пачаў закапываць, кладзючы 
лапатай хрэсты і балмочучы: 

“Той хай зможэ ўзяць усе грошы, хто тут узложыць сем галоў”. За-
капаў, пашаптаў ды і пайшоў. 

Гаспадар з гэткага дзіва прызадумаўся моцна, а затым стаў чухаць 
галаву. “Гэй, – і думае сабе, – скуль бы мне ўзяць гэтыя сем галоў? Вось 
калі б гэтак жонка мая мела іх і семдзесят сем, дык не пажалеў бы іх, а 
ў яе толькі адна галава і тая дурная. Як бы тутака парадзіць?” 

Доўга гэтак думаў, ляжаўшы дагары пузам ды лічучы хмаркі на не-
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бе, а над ім лётала цьма аваднёў. Як толькі які з аваднёў сядзе яму на 
нос, ён зараз яго ўхопіць, адарве галоўку авадню, саломку ў хвосцік, 
пусціць яго ды смяецца вясёла, гледзючы, як авадзень ляціць, бы аша-
лелы, высока-высока, пакуль не прападзе пад небам. Шмат галоў ужо 
адарваў, многа саломак ужо ўсадзіў авадням, думаючы ўсё аб сямі гала-
вах; ажно неяк добрая думка ўвайшла яму ў галаву. Скочыў на ногі дый 
давай лавіць аваднёў; злавіўшы іх сем, пайшоў туды, дзе дзядок закапаў 
свае грошы, выкапаў іх з зямлі, а кідаючы ў яму адна за другой галовы, 
якія адрываў авадням, прыгаварываў: “Вось адна галава, вось і другая 
галава!” І гэтак ажно да сямі. Кінуўшы ўсе, забраў гаршчок і, шчаслівы, 
уцёк дахаты. Здурэўшы з радасці, сказаў жонцы аб сваім шчасці, а як 
прыпомніў сабе, што зрабіў глупства, кажучы аб гэтым жонцы, падумаў 
сабе: “А ліха ж яе мацеры! Селі пяцігорцы макам, кабыла порах з’ела! 
Што я нарабіў? Як цяпер на гэта парадзіць?” 

Думаў дый выдумаў. Пайшоў у мястэчка, накупіў пірагоў больш за 
чатыры капы дый прынёс у хату. Капу рассыпаў на дварэ, капу кінуў на 
страху, панатыкаў крыху ў плецень дый рэшту ўзяў у хату, шыбкі ў 
вокнах пабіў, а пірагі параскідаў па ўслонах ды па палу. Жонкі не было 
ў хаце, апавядала яна ўжо ў другім канцы сяла, як гэта муж яе чатыры 
катлы грашэй знайшоў, чаму, вядома, ніхто веры і не даваў. Аблітая по-
там, прыбягаець яна ў хату; глядзіць, цэлы двор усланы пірагамі, пірагі 
на страсе, пірагі ў плетню, а хата з пабітымі шыбкамі ў вакнах. 

– Што гэта? – пытаецца з дзівам. 
– Ці ты не бачыла, – адказвае ёй муж, – як ішла хмара з пірагамі за-

мест граду? Збірай хуценька, каб суседзі не бачылі. 
Пазбіралі ўсё дый схавалі ў клеці. Жонка зараз жа пабегла з хаты ў 

хату дый давай апавядаць людзям, як над іх падворкам лопнула хмара з 
пірагамі, каторых і назбіралі поўную клець. Варочаецца баба дамоў, аж-
но па дарозе сустрачаець мужа з гаццю на рыбы, ды вось дзіва, у гаці 
чатыры шчукі ды два маладыя зайцы. 

– Што гэта? – ізноў пытаецца. 
– А што, – адказывае муж, – паставіў я гаць на рыбы, а Бог даў ры-

бы ды зайцоў. 
– Ов-ва! – крыкнула жонка. – Вось дзіва, так дзіва! Зараз і пабегла 

хваліцца ў сяле, што муж злавіў гаццю ў рэчцы дзесяць шчук ды пяць 
зайцоў. Вярнуўшыся позна ўвечар, бачыць, што мужа няма ў хаце; 
урэшце прыбягае ён, мокры ад поту, бытцам рудая мыш, а ў руцэ тры-
мае здор сала. 

– Што гэта? – пытае ў яго жонка. 
– Маўчы, дурная! – кажа ёй муж на вуха. – Пан улез у клець дый 
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краў сала, я, дагнаўшы, адабраў ды шэльму выхвастаў, як сабаку. Ды 
глядзі ж мне, не расказывай нікому, бо была бы бяда! 

Прайшоў адзін тыдзень, другі, гаспадар пабіў сваю жонку за нейкае 
там ліха. Злуючы на яго, жонка і кажа: 

– Пачакай жа, гадзюка! Пайду я да пана, усё чыста скажу, як ты 
знайшоў грошы. 

– Ідзі к чортавай мацеры! 
Яна тыкі і пабегла. Пан прысылае за мужыком. Калі яго спыталіся 

аб знойдзеных грашах, здрыгануў ён плячыма, пачаў хрысціцца ды 
клясціся, адказваючы: 

– Далібог, ані чуў, ані бачыў! 
– Хлусіць, паночку! брэшэць! – крычала заўзятая баба. – Знайшоў, 

далібог, знайшоў, у той самы дзень, як хмара ішла з пірагамі. 
– Ашалела баба! – кажа здзіўлены пан. 
– Скруцілася, паночку! – адказаў муж, уздыхаючы. 
– Сам ён скруціўся! – дзіка крыкнула баба. – Знайшоў, далібог, 

знайшоў, у той самы дзень, як два зайцы ды чатыры шчукі ў гаць улез-
лі. 

– Што табе, баба? Упілася ці ашалела? – пытаўся пан ад смеху, 
трымаючыся за пуза, каб не лопнуць. 

– Кручаная, паночку! – сказаў муж, ламаючы рукі. – Вось і доля 
мая, доля няшчасная! 

– Сам ты кручаны! – крычала, бытцам ашалеўшы, баба, грозючы 
свайму мужу кулакамі. − Знайшоў, паночку! каб я счарнела, як зямля, 
калі не праўда! Знайшоў у той самы дзень, выбачай, паночак, як пан са-
ла краў! 

– Няшчасная мая доля, горкае маё жыццё! – крыкнуў мужык са 
страхам. 

А пан, смеючыся, як ніколі ў жыцці, прыказаў бабу завясці да студ-
ні ды выліць ёй колькі вёдзер вады на галаву, каб ёй глузды прыўра-
ціць. 

1849 
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Вінцэсь Каратынскі 

УСТАВАЙМА, БРАТЦЫ!.. 
Уставайма, братцы, да дзела, да дзела! 
З поўначы певень залопаў крылом. 
Ну жа, каб жыва работа паспела, 
Выслаць гасцінец жаўценькім пяском!  
Дружна, грамада, ў сардэчнай ахвоце,  
Духам насілкі на плечы уздзень!  
Ох, толькі ноччу няспорна ў рабоце! 
Узыдзі нам, сонейка, прывядзі нам дзень! 
Едуць к нам, едуць дарагія госці − 
Зямель шырокіх моцны гаспадар. 
Верныя служкі пры яго мілосці, 
Дабра і шчасця за ім доўгі шар. 
Як хадзіў Пан-Бог па земскай дарозе, 
Кожын слаў світу ды зялёну віць. 
Што ж разасцелем мы сваёй ў с п а м о з е 
Узыдзі нам, сонейка, скажы што рабіць! 
Дзе яго прымем? Чорная святліца, 
Залатых тканак не судзіў нам Бог. 
Што наймілейша − то матка-зямліца, 
Жоўты пясочак на яе палёх. 
Цябе ж на плечах, зямля дарагая,  
Велькаму гасцю пад ногі нясу.  
Ох, ды расою пясок прамакае! 
Узыдзі нам, сонейка, падбяры расу! 
Зара-зарыца бяжыць ужо з неба, 
Любачкі-звёзды бліснулі жывей. 
З Богам, браточкі, канчайма, што трэба! 
Лёгка на сэрцы і вочам святлей. 
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Зарыца кажа: “Вы − божыя дзеткі”.  
Звёзды мігаюць: “Братам стане пан...”  
Вот туман цёмны рынуў на палеткі. 
Узыдзі нам, сонейка, разгані туман! 
Божае сонца бліснула на галі, 
Дзяньку вялела гуляць на дварэ, 
Шле да нас птушкі, каб пець памагалі, 
Туман прагнала, расу падбярэ. 
І наша сонца да нас прыбывае,  
Дабро і шчасце рассявае ён...  
Здароў будзь, велькі гаспадару края! 
Здароў будзь, сонейка! Паклон, о паклон!  

1858 

У АЛЬБОМ АРЦЁМУ ВЯРЫГУ-ДАРЭЎСКАМУ 
Далібог-то, Арцім,  
Што прыплыў ты к сваім!  
І зямля тут Твая,  
І народ, як сям’я: 
Ён з табою з вякоў  
Адно цела і кроў.  
Хоць няма каліты,  
Ды гамоніць, як Ты; 
Роўна з песні Твае  
Думу-думку снуе,  
І не то абы з рук, −  
Чалавек не пінчук! 
Што марочыш нас тут?  
Лезь, браточку, на кут  
Ды настрой нам Д у д у!  
Я па вёсцы пайду: 
“Бог паслаў да нас дар!  
К нам Наддзвінскі Дудар  
Заблудзіў аж сюда.  
Пад рукою − дуда.  
І звініць, і гудзе,  
Як па маслу ідзе.  
Будзе пець мужыком  
Аб Язуску святом,  
Аб матульцы святой,  

Аб зямельцы радной,  
Аб сардэчных палях,  
Аб мужыцкіх панах,  
Аб суддзях, што як змей,  
Аб свабодзе людзей,  
Аб дабры, што Бог дасць,  
Як адрыне напасць!” 
Роўна мухі на мёд,  
Зачне біцца народ  
Ды нясці, што Бог даў: 
Той махоркі рукаў,  
Той закускі крыху,  
Той барылка ў мяху,  
Вот закураць, зап’юць,  
Разагрэецца грудзь,  
Як на вёсцы папар.  
Ну, здароў будзь, Дудар!  
Цяпер песні нам сей,  
То і ўзыдуць жывей,  
То і пусцяць пышы −  
Будзе хлеб для душы. 
Не, дык што ж, Дударок,  
Гэты з намі дзянёк  
Адпачынь ды паграй,  
Тужыць сэрцу не дай!.. 
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Ой, бяда ды бяда!  
Прыблудзіў ты сюда −  
Як агню ухапіў,  
Так сказаць, як не быў!..  

Ідзі з Богам здароў!  
Не гудзі ліцвіноў,  
А скажы там сваім,  
Што ты міл нам, Арцім!  

23 кастр. 1858 г. Вільня 

ТУГА НА ЧУЖОЙ СТАРАНЕ  
Ой, саколка, ой, галубка! 
Не пытайся, не, – 
Што мне тошна, мая любка, 
Ў гэтай старане... 
Я ж зямліцу меў радную, 
Быў свабодзен сам. 
Ох, ці днюю, ці начую, – 
Я ўсё там ды там. 
Там гукнеш ў сардэчным краю – 
Разлягнецца свет.  
Тут гукаю, прамаўляю –  
Адгалоску нет.  
Там палосы, сенажаці  
Красны, як нідзе,  
Стануць птушкі прыпяваці –  
У сэрцы аж гудзе.  
Там дзяўчаткі на вячорках  
Словейкам радным  
Кажуць казкі, прыгаворкі, – 
Душа ліпне к ім.  
Там дзяўчаты, маладзіцы – 
Красен цвет-тымян;  
Глянеш толькі ім ў ачыцы,  
Як ад мёду, п’ян.  
Там, як птушка на свабодзе,  
Я быў жыць прывык,  
Не пытаўся: мала? годзе? –  
Быў вясёл і дзік.  
Як дубочак маладзенькі,  
Гібкі – проста віць, 

З воч маланка вылятае, 
Кроў агнём кіпіць. 
Паглядаю праз аконца – 
Чоран цэлы свет; 
Усім людзям свеціць сонца – 
Мне прасвету нет. 
Бо за мною, прада мною 
Поўна божых сёл, 
Ўсе ў грамадзе ды з раднёю – 
Я адзін як кол.  
Адарвалі сіраціну  
Ад сваёй зямлі,  
Даўшы розум, хараміну,  
Шчасця не далі...  
Ах, цяпер жа, ой, палеткі  
Роднага сяла,  
Не пазналі б тае кветкі,  
Што там зацвіла.  
З шчаняткамі збегаў поле  
Мілай стараны, – 
Не судзіла горка доля  
Жыці, як яны.  
Ой, не будзе над радную,  
Ды не будзе нам,  
Ці я днюю, ці начую, –  
Там, ой там, ой там!  
Сакалочка, галубочка!  
Хочаш мне памоч?  
Дай маё мне, дай сялочка:  
Туга пойдзе проч. 
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Ялегі Пранціш Вуль 

К ДУДАРУ АРЦЁМУ  
АД НАДДЗВІНСКАГА МУЖЫКА 

   Што табе, дудар, прыспела  
Смелы песні завадзіць?  
Ці то лёгкае, брат, дзела  
Нашу браццю прасвяціць? 
   Крыкнуць на цябе паноўе,  
Што ты шкоднік і місцюк, −  
Страціш голас і здароўе  
І дуду упусціш з рук. 
   І абмыешся слязамі,  
І падумаеш не раз: 
“Божай ласкі нет над намі,  
І нет праўды сярод нас”. 
   Ты мяне, аднак, не слухай: 
Мала што я завяду! 
Цэлай грудзяй дуй і дмухай  
У жалейку і ў дуду! 
   Не гнявіся за абмылку,  
Што зачаць я не сумеў: 
Калі Бог табе даў сілку, −  
Дуй, як дуў, − пяі, як пеў! 

   Грудзяй цэлай гудзі смела  
На увесь мужыцкі свет, −  
Што пасееш, будзе цэла,  
Будзе некалі і цвет... 
   То-та радасць, радасць будзіць,  
Калі Бог за мужыкоў  
Ды вянок табе прысудзіць −  
З белых рож і з васількоў! 
   Белы рожы − то за гэта,  
Што ты совесць беліш нам,  
Што нас вывеў ад Яхвета,  
Хоць наш бацька, кажуць, Хам. 
   Васількі − то, брат, нябёсы,  
Адкуль кожны Божы дар!  
Адкуль сонца, дожджык, росы,  
Адкуль мы і ты, дудар. 
   Так, мой мілы брат Арцёмка,  
Бог цябе благаславі!  
Іграй шчыра, спявай громка  
І жыві нам ды жыві! 

23 марца 1859 года, у панядзелак.  
Віцебск. У псярні 
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Геранім Марцінкевіч 

АДВЯЧОРАК 
(Аказія ў карчме пад Фальковічамі) 

Панцялей Хаміч— панамар 
В а с і л ь 
Д з ё м к а 
Ю р к а 
Х о м к а 
Г р ы ш к а 
Я к у ш 
Яшчэ з пяток мужычкоў-гаспадароў 

 
Д з ё м к а і Г р ы ш к а ўваходзяць у карчму. 

Д з ё м к а 
Эй, брат Грышка, пакінь выці, 
Што ж, што церабнулі хвост?  
Па паўсотні можна жыці, 
Не павязуць на пагост.  
Вот я на прошлай нядзелі 
На торг з дроўцамі шлапу,  
Нячысцікі падглядзелі 
І усыпалі капу. 
Г р ы ш к а 
Правалісь яго скрозьдонна, 
Гэта мужыка жыццё −  
Праца цяжкая, падзённа, 
А па працы што? − біццё.  
Ну, няхай цябе лізнулі, 
Што ты панскіх дроў прадаў.  
А мяне за што? ці чулі? 
Што няроўна дровы склаў. 
Д з ё м к а 
Дроў прадаў, а паны нашы 
Ці даюць соль мужыкам?  
А без солі дык і кашы 
Пэўна адрачэшся сам. 
Г р ы ш к а  
Ай, жыццё-быццё благое. 
Д з ё м к а 
Ты ўжо многа зюкаў, брат, 
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Ды ўсё зюкаеш не тое −  
Ўсё на нейкі дурны мат. 
Вот сказаў бы лучча здуру: 
“Гэй, рандарка, кварту дай, 
На ў заклад цялячу шкуру −  
Душу ў целе падтрымай”. 
Пан узяў маю рабуху,  
Штоб падаць цару унесць. 
Дзеці ўзнялі завіруху,  
Бо ўжо нечага ім есць. 
Чорт жа бяры і цялёнка,  
Сморг па горле разы два, 
Мяса дзецям вары, жонка,  
А шкуру купіць мардва. 

(Бярэ кварту сівухі і дае ў заклад шкуру.) 

Ну-ка, Грышка, вытры чарку, 
Сплюнь ды радам са мной сядзь,  
Паздароў, Божа, рандарку: 
Ёсць чым гора заліваць. (П’юць.)  
Эй, рандарка, на затычку, 
Дай-ка смачны кухан нам.  
Дам табе льну цэлу мычку, 
Вугальком гэта прыцям. (Ядуць.) 
Х о м к а (з другой святліцы) 
Дзёмка быццам аканом, 
Як гутарку завядзе,  
Ажно моташна вушом − 
Вот глядзі, як апляце. 
Ю р к а (адтуль жа) 
Верна, сябра, ён і пугу 
За пояс заторгнуў свой −  
Не суйся, сагне ў дугу 
І забрэша злой бядой. 
Х о м к а (увідзеўшы Грышку) 
Во і Грышка тут рассеўся, 
А, прахвост, сабачы сын,  
Сёння парадкам пагрэўся − 
Асмаліў яго мой блін.  
У мяне дравец кастровых, 
Пэўне, ладны сажань быў,  
Ўзялі для патрэб дваровых − 
Грышка іх не так злажыў.  
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Э, што дзелаць, забудзь гора! 
Табе сёння, заўтра нам,  
Наша гора і пакора, 
Можа, дойдуць к небясам.  
Дзёрні чарку, брат, са мною, 
На, вазьмі, баранак з’еш.  
Скора будзем у пакою − 
Брат Васіль, ты нас пацеш. 

(Многа галасоў) 

Нам Васіль аказ’ю скажа, 
Толькі ён нас пацяшыць: 
Ён як скажа − дык як звяжа, 
Ажно сэрца задрыжыць. 
Я к у ш (уваходзіць у першую святліцу) 
Наце траячку, рандарка, 
Піва кварту скарэй дай.  
Дай той кухлік − нашто чарка? 
Васіль, хадзі, папівай.  
Тут стол большы, усе сядзем − 
Бяры, братцы, хто сваё.  
Ну, скарэй хадзі, уладзім. 
Васіль, вот места тваё. 

Мужыкі садзяцца за стол у першай святліцы. Васіль на куце. Усе ў шапках, сасуць 
сучкі і паплёўваюць. У аднаго сярэбраны павірачок баўтаецца пры піпцы на крас-

най істужцы. 

В а с і л ь 
Цяпер штукі лезуць туга − 
Будуць штукі, ды не нам,  
Скора лопне віць папруга − 
Не дастанецца дзяцям.  
Цяпер шуціць страшна троха, 
Бо тут, можа, на баку  
Чорт паджэніць скамароха, 
Абсялёстае шчаку.  
Як свабоды блісне сонца, 
Празнічкам вумны сынок  
Сядзе з граматкай у аконца − 
Не пабяжыць у шынок,  
Штоб закрапіць сваё гора, 
Штоб сям’і не відзець слёз,  
Штоб забыць, што было ўчора, 
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Сколькі мукі перанёс.  
Не паложыць у заставу 
Свой паследні балахон  
І не шмякне у канаву 
П’яны, быццам свіння, ён.  
Братцы, братцы, нам не дзіва 
Упіцца, пабіцца, украсць: 
Кругом нас усё страківа. 
Чы дабро гора падасць? 
Хто прыяцель нам цяпер? 
Прад кім плакаць нам падчас?  
Вол, хамут, змяя, вапер − 
Вот з чым параўнялі нас... 

Слёзы, як боб, пакаціліся па барадзе; палажыў галаву на стол, ажно біклажкі 
зазвінелі Некалькі мужыкоў уціраюць слёзы рукавамі. Усе маўчаць. 

Ю р к а 
Васіль, выпі кухлік піва, 
Няма тут нашых ўрагоў; 
Змёрзне некалі страківа − 
Настрыкала мужыкоў. 
В а с і л ь 
Не хачу! Так лучча будзіць: 
Дзёмка, брат, дай мне свой гляк. 
Гэта згрэе і пад’юдзіць: 
Піва, брат, праходзіць сяк. 

П’е ўзапар тры меншыя чаркі. Усе гуськом п'юць па тры большыя. Хомка не 
дапівае трэцяй чаркі. 

Ну, ты, Хомка, ты, круціла, 
Выгні чарку аж да дна,  
А не, то заеду ў рыла. 
А, закускі? На, на, на... 

(Кідае яму баранак.) 

Як аканом, зморшчыў рожу,  
Калі скажа яму пан: 

(Строіць панскую міну.) 

“Не веш, сконд убітэк ў збожу,  
Тылё естэсь грубіян”. 

(Усе смяюцца.) 
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Ю р к а 
Ну, братцы, зробім пацеху: 
Васіль, няпуш пана сядзь,  
А такі, штоб больша смеху, 
Дзёмка, мужык, − чуб скрабаць. 
В а с і л ь (падкулачыўшыся, надзьмуўся, як пузыр, і 
выставіў пуза, быццам ночвы) 
“Янка, прэндзэй прынесь кавы!  
Якій балван у там стоі?  
Чэго? Ведзець я цікавы −  
Нехай вэйдзе у пакоі”. 

Дзёмка падыходзіць к Васілю, кланяецца ў пояс, скрабецца і жыгае плячамі. Юрка 
згроб з прыпечка заслонку, паставіў на яе кухлік піва, палажыў абаранак і ідзе к 

Васілю, выраўняўшыся няплош свінтэбля. Усе напярод хахочуць. 

В а с і л ь (да Юркі) 
“Галган, як бы ўзенты з леса, −  
Цалы ўсподэк кавай зляў. 

(Лізнуў яго па шчацэ.) 

Ідзь з той кавай хоць до беса,  
А мне новай ўраз прыпраў”. 

(Быццам б'е яго палкай. Усе зарагаталі ва ўсе жылы.) 

В а с і л ь (да Дзёмкі) 
“А ты, хаме, цо ці трэба?  
Моў мне зараз і ідзь вон,  
Што? Юж, можа, не маш хлеба  
Чы хочаш не ісць на згон?” 
Д з ё м к а (пакорна) 
Не, сягоння ахмістрыні 
Я прынёс з двара грыбкі.  
Яна гукне: “Дурні, свінні, 
Не счапілі на шнуркі!  
Штоб вы, − кажа, − ўсе віселі!” − 
Дый хлоп мяне па вушом.  
Аж тут дзверы заскрыпелі: 
Торк, як жывы, аканом.  
“Што ён здзелаў, гэты шэльма?” − 
Аканом злосна пяе.  
А ён яе любіць вельма − 
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Усё ладна ад яе. 
Васіль не слухае, што Дзёмка гаворыць, выдае, што быццам гуляе з сабакам. 

Д з ё м к а (сваё вярзе) 
Ахмістрыня як напусціць, 
Што гнілых грыбоў прынёс,  
Што хацеў яе скапусціць, 
Што мне нада прыцерць нос.  
Аканом зірнуў глазамі, 
Быццам хацеў мяне з’есць,  
Крыкнуў: “Пяцьдзесят лазамі” − 
І вялеў на стайню весць.  
Я адбіўся ды і к пану... 

(Чубарах Васілю ў ногі.)  

В а с і л ь (здуміўся)  
Чэго жондаш? Муў мі ўраз!  
Д з ё м к а 
Здзяржы, пан, руку пагану,  
Паратуй няшчасных нас. 
В а с і л ь 
Хто ўпусціў тут тэго хама?  
Вон! подлогі мне не маж! 
Д з ё м к а 
Паночак наш, татка, мамка, 
Ласку нада мной пакаж!  
Аканом мне, мой паночак, 
Пяцьдзесят лоз пасуліў.  
Прасці гэты мне разочак, 
Да душы ж, бязвінен быў. 
В а с і л ь (як змяя) 
Што ж? Хочаш, штоб це, лайдака, 
Ад слушнай кары схаваў?  
Атконд жэ надзея така, 
Штоб хамам хвольгу даваў?  
Ведзьце его к аканому − 
Нех му сто бізуноў даў.  
То бэндзе прыклад другому, 
Нехай ме та зграя зна. 

Юрка валачэ Дзёмку за шыварат. Усе прысмірэлі і задумаліся.  
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В а с і л ь (пагадзя, як прачнуўшыся) 
Шутка слёзы выціскае, 
Што ж нам, братцы? − Толькі ждаць.  
Вось нам сонца заіграе, 
А пакуль што − гараваць.  
Гараваць. А лёгка гэта? 
У горы не захочаш жыць,  
За слязамі не знаць свету... 
Эй, гарэлкі − хачу піць (п’е малую чарку). 

Усе пачынаюць частавацца. Перад карчмой заскрыпелі калёсы, у святліцу 
ўваходзіць П а н а м а р, хрысціцца. Усе, зняўшы шапкі, кланяюцца яму. 

П а н а м а р 
Блаславі вас Бог, рабяты, 
За трапезаю мір вам,  
Блаславі Бог вашы хаты, 
Блага вашым дай дзяцям! 
В а с і л ь 
Панцялей Хаміч, садзіся, 
Піўца, родны наш, папій,  
Чарачкай падвесяліся, 
Абараначак спажый. 
П а н а м а р 
Ежа быста, так канечна 
Уста сваі развяжу,  
Коль глаголяць тут бяспечна, 
То вам прытчу раскажу (садзіцца). 
В а с і л ь 
Панцялей Хаміч, будзь смелы: 
Наш язык віць не брахун,  
З аднаго сяла збор цэлы, 
Адзін ліжа нас бізун.  
Толькі пярвей падкрапіся: 
Вот я чарачку наліў.  
Ну, братцы, Богу маліся, 
Штоб панамар здароў быў 

(Падае панамару чарку).  

П а н а м а р 
Як Рэвека аслы поіць, 
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Так вы чэстуеце мя −  
Гэта ўтробе аддаць стоіць, 
Стаяць за вас не дрэмя (п’е). 
В а с і л ь (падлівае) 
Ну, Хаміч, яшчэ другую; 
Нада, канечна, стрысціць. 
П а н а м а р 
Калі градзець ўкругавую −  
Трэццю гатоў спаражніць. 
У с е 
Ўсе піць будзем без прынукі  
За здароўе Хаміча. 
П а н а м а р 
Ну, Васіль, у твае рукі 
Се прымер, як піць з пляча. 

Выпіў, і не ёркнула. Усе, акром Васіля, п’юць. 

В а с і л ь (далівае яшчэ панамару) 
Хаміч, Хаміч, кругавая,  
Сколькі гоману, пацех! 
П а н а м а р 
Адыдзі, гадзіна злая, 
Пакі не папасць у грэх (п’е). 

(Усе прысміраюцца.) 

У Віцебску ад зажынак 
Паны строяць вольнасць вам; 
Слаўны здзелалі пачынак: 
Градзець жыцце іх рабам,  
Дзень з хаты пану служыці, 
А зямлі валокі дзве.  
Не аб чым будзе тужыці, 
Бо на панскай галаве  
Подаці за вас даваці, 
Ежа случыцца набор, −  
Ахвотнікаў нанімаці, 
Штобы цэл быў ваш сабор.  
Паноў добра угамоняць − 
І мізінцам вас не ткнуць.  
Аканомаў ўсіх прагоняць, 
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Па пяцьсот розг ім дадуць (папівае піва). 
Мужыкі зюкаюць паміж сабою, пачынаюць гаманіць, шавяліцца і крычаць. 

Х о м к а 
Чуеш, брат, што там зрабілі? 
А тут ўсё з нас скуру друць; 
Дзень работаць прысудзілі − 
На чатыры тут нас пруць. 
Д з ё м к а 
У мяне карову ўзялі, 
Штоб подаці заплаціць; 
А там віць так прыказалі: 
Пан доўжан подаць унасіць. 
М н о г а   г а л а с о ў 
За дуб’ё, братцы, ды к пану, 
Аканома тры дні сеч −  
Згладзіць гэту моц пагану. 
Ну, штоб не ўспеў уцеч! 
(Капошацца і надзяваюць шапкі.) 

П а н а м а р (спужаўся) 
Мір вам прысна і у векі! 
Усмірыся, братцы, стой!  
Вы, глупые чалавекі, 
Не спазналі голас мой. 
В а с і л ь 
Стой жа, братцы, пусь ўсё скажыць! 
Ну, Хаміч, ты іх узняў,  
Як умеў яечню спражыць, 
Штоб спажыць яе, прыпраў.  
Ну, ну, братцы, прысмірыся: 
Хаміч будзе гаварыць. 
Х о м к а (да другіх) 
Васіль вяліць − ну, садзіся,  
Пастой, братцы, квас варыць. 

(Усе садзяцца.) 

П а н а м а р (задумваецца, пасля нешта прыпамінае і 
цягне з-за пазухі складзеную, як панскі блін, паперу) 
Нехта вумны галава 
У Магілёве жыве,  
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Рачэ вумныя слава... 
Н е х т а  з  м у ж ы к о ў  
Ну, а што ж ён там пяе?  
П а н а м а р 
Па-мужыцку, па-прастому, 
Ды лучча не можа быць.  
Верна, аднаму-другому 
З вока сляза пабяжыць. 
Х о м к а 
Ну, па чарачцы спачатку! 
Ну, Хаміч, брат, пачынай!  
І па другой у дадатку, 
После граматку чытай. 

(Усе, акром Васіля, п’юць.) 

П а н а м а р (прысунуўся к лучыне і чытае) 
“Вясна, голад, перапала −  
Ані солі, ані круп,  
І скаціне корму мала,  
А самому − ані ў зуб.  
На палацях дохнуць дзеці,  
Жонка тры дні здуру п’ець; 
Ўжо даўно парожна ў клеці  
І парожная асець.  
Каліта ляжыць пад лаўкай,  
А пры ёй − парожны гляк.  
Ад каляд мы з кумам Саўкай  
Пацяралі ў губе смак”. 

(Усе глядзяць на Васіля.)  

В а с і л ь 
А наш Саўка дый мы самі 
Ад Каляд п’яны штодзень.  
То тым-сім або грашамі 
Узяў кварту − глуп, як пень.  
Забыў гора − тугі мала, 
Што набойкай стаў хрыбет.  
Што нам голад, перапала? 
П’ян − і тугі аб том нет! 
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У с е 
Да, нет гора, тугі мала, 
Што набойкай стаў хрыбет!  
Што нам голад, перапала? − 
П’ян, і тугі аб том нет! 
П а н а м а р (чытае) 
“Але гора, не з паўгора −  
Цыц, нябога, трошку цыц!  
Вот свабоду дадуць скора,  
I, як птушкі, будзем жыць.  
Чорт нам жонку − ласа баба,  
Бяры чорт і каліту,  
А папусці вожкі слаба 
І дай волю хамуту”. 

(Усе чакаюць, што скажа Васіль.) 

В а с і л ь 
Калі добра ўсё уладзяць, 
За людзей спазнаюць нас,  
Як бацькі дзяцей, пагладзяць − 
Наступіць нам добры час.  
Благадарыць, мы не гады. 
Братцы, мы не хамуты −  
Будуць з нас ўсе паны рады, 
А ў нас − поўны каліты. 
У с е 
Дзякаваць, віць мы не гады, 
Братцы, мы не хамуты −  
Будуць, будуць паны рады, 
А ў нас − поўны каліты. 
П а н а м а р (чытае) 
“Будзем роўныя з панамі − 
Самі будзем мы паны.  
І гарэлку піць жбанамі,  
І гуляць так, як яны”. 

(Усе чакаюць Васіля.)  

В а с і л ь 
Водку чэрці рабіць сталі −  
На яе віць хлеб ідзець.  
Штоб нам толькі шчасця далі − 
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Чорт на яе і глядзець!  
Каго піць яе пад’юдзіць,  
Калі ёсць што паядаць?  
Калі гора ўжо не будзець,  
Нашто ж радасць заліваць? 
У с е 
І чорт піць нас не пад’юдзіць,  
Калі ёсць што паядаць.  
Калі гора ўжо не будзець,  
Нашто ж радасць заліваць?! 
П а н а м а р (чытае) 
“Перастануць нашым братам,  
Як скацінай, таргаваць, 
Папускаць нас ліхім матам,  
Скуру з ног да карку драць.  
Хоць халодна, хоць галодна −  
Холад, голад ніпачом.  
Эх, каб толькі нам свабодна −  
На свабодзе аджывём”. 

(Усе разінулі раты на Васіля.) 

В а с і л ь 
Мець што будзем − наша будзе,  
Ніхто нам не адбярэ.  
Ахвоты к працы прыбудзе −  
Холад, голад уцячэ. 
У с е 
Мець што будзем − наша будзе,  
Ніхто нам не адбярэ.  
Гэта да працы пад’юдзіць −  
Холад, голад прападзе. 
П а н а м а р (чытае) 
“Вот панам не так-то лоўка: 
Самім трэба працаваць.  
Пабаліць не раз галоўка,  
Калі прыйдзецца араць.  
Не адзін-то папацее  
І заскача драпака,  
Бо сам толькі есць умее  
І драць скуру з мужыка”. 
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(Усе зірнулі на Васіля.) 

В а с і л ь 
Пакінуць скуру здзіраць −  
Будуць толькі бацькі нам,  
А мы іх будзем кахаць − 
Гора, радасць папалам.  
Прыставяць нам аканома,  
Будзе з душой чалавек −  
На прыгоне мы, як дома,  
Слаўна пражывём свой век.  
Пан, а працы не пачуе − 
Ні яму саха, дубец,  
Сын за бацьку віць працуе: 
Мужык − сын, а пан − ацец. 
У с е 
Пан, а працы не пачуе −  
Нам саха і нам дубец.  
Сын за бацьку віць працуе: 
Мужык − сын, а пан − ацец. 
П а н а м а р (чытае) 
“Як бы быў якой скацінай  
Альбо горшай ад яго −  
Білі пугай ды дубінай,  
А цяпер, брат, ого-го!  
Мужык будзе не скаціна −  
Не раз скажа пан з паноў: 
“Пане Грышка”, “Пане Міна”,  
“Як жа, васпан, чы здароў?” 

(Усе, падцямліваючы Васіля.)  

В а с і л ь 
Панам дзеткамі мы станем: 
Пугі, дуб’ё − усё у печ.  
І добрасці не спаганім −  
Дык за што ж нас будуць сеч?  
Дзяцей грамаце прывучаць −  
Спазнаюць Бога, людзей,  
Вельмі спосабаў палучаць,  
Як жыць у жызні сваей. 
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У с е 
Дзяцей грамаце прывучаць −  
Спазнаюць Бога, людзей,  
Вельмі спосабаў палучаць,  
Як жыць у жызні сваей. 
В а с і л ь 
Нам не нада, штоб нас звалі  
Васпаном, шуця падчас.  
Пусь бы толькі “брат” сказалі,  
Жалеўшы, як брата, нас, 
У с е 
Да, не хочам, каб нас звалі  
Васпаном, шуця падчас.  
Пусь бы толькі “брат” сказалі,  
Жалеўшы, як брата, нас. 
В а с і л ь 
Перад Богам ўсякі роўны,  
Як поп з кніжкі нам чытаў: 
Мужык − дурань, пан − размоўны,  
Бог усіх нас параўняў. 
У с е 
Да прад Богам ўсякі роўны,  
З тоўстай кніжкі поп чытаў.  
Мужык − дурань, пан − размоўны,  
Адну душу Бог нам даў. 
В а с і л ь 
А гэту прытчу скляпалі  
(Што чытаў, Хаміч, брат, ты),  
Штобы людзям паказалі,  
Што мы, братцы, хамуты. 
У с е 
Згарадзіў аканом гэта, 
Што чуць грамату лізнуў,  
Штоб нас абрыдзіць у света − 
У свет гарадзьбу піхнуў. 
В а с і л ь 
Магілёўскі ён кулажнік,  
Душа ад ёўні чарней,  
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Скамарох ён, пень, біклажнік −  
Згубіць хоча нас вярней. 
У с е (на п’яны мат) 
Магілёўскі чорт, кулажнік,  
Душа ад гразі чарней,  
Скамарох, мардва, біклажнік −  
Згубіць хоча нас вярней. 
Даў душу нам ад скаціны,  
Сэрца змяі нам уткнуў,  
Здзелаў нас пушней мякіны −  
Штоб ты скрозьдонна нырнуў. 
В а с і л ь (напаўголасу) 
Мароз на сцякольцку тае −  
Пэўне, кошка пад акном. 
(Усе як адзін зірнулі на вакно.)  

Х о м к а 
Братцы, братцы, нас счытае  
Гэт пракляты аканом. 

(Усе капошацца.)  

Х о м к а (прыткнуўшы нос к балонцы) 
Злёг цяньком, па агароду,  
Ажно снег за ім мяце.  
Бываць заўтра хараводу −  
Будзем, братцы, дразда пець. 
Д з ё м к а 
Што гадзе тут? Брат, бярыся  
Нагбом пляшкі паражніць.  
Дый дамоў скарэй грабіся −  
Не то прыйдуць нас лавіць. 

(П’е нагбом. Усе, кром Васіля, п’юць.) 

Некалькі м у ж ы к о ў (не могуць дапіць сваіх 
пляшак і гавораць да другіх) 
Брацец, са мной у палавіну: 
Здужыць пляшкі ўжо не моч.  
Што ж? Напаў я на дзяціну? −  
Дык жа к чорту ідзі проч! 
Д з ё м к а (да Грышкі) 
Грышка, пі маю гарэлку,  
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Пі, бо пляшку ў лоб пушчу,  
Зніму з галавы тарэлку...  
Ну, ну, Грышка, не шучу! 

Грышка не чуе, яго разабрала; сядзіць, вылупіўшы жмуры. 

Д з ё м к а 
Грышка, пі, бо як задзену,  
Не спазнаеш і сваіх!.. 

Дзёрнуў яго па шыі, і Грышка скаціўся пад лаўку, сцягнуўшы з сабой яшчэ двух 
пасалавеўшых мужыкоў. Яны і не спрабуюць устаць. 

Х о м к а 
Што ты б’еш, як па палену?  
Ён хрысціў дзяцей маіх. 

(Счапіліся ўгрудкі.) 

П а н а м а р (хоча іх разбараніць) 
Вонме Бог сказаў Майсею  
Чы там Ною, трудна знаць... 
Д з ё м к а (плюнуў у руку і замахнуўся)  
Што? хочаш дастаць у шэю?  
Х о м к а  
К чорту званніцу прагнаць! 

Панамар уцякае з карчмы і паехаў. Дзёмка і Хомка брэшуцца і дзяруцца, аж-но 
трэскі ляцяць. Юрка і Януш прынішаюць старану Дзёмкі, другія − Хомкі. Бойка 

пайшла сваім парадкам: у двух, у трох цячэ юшка. 

В а с і л ь 
Стойце, братцы, не дзярыся,  
За што ж вам сябе губіць?  
Ну-це, ну-це, усмірыся,  
Бо не буду вас любіць 

(і разняў іх,толькі брэшуцца паціху). 

Мірысь, братцы, радзі Бога,  
Досыць нашых слёз цячэць!  
З братам гэтака трывога,  
Ажно пакасна глядзець.  
Ну, сэрца к сэрцу прыдзвіньце,  
Пацалуйся з братам брат!  
Ну, сярдзіцца ўжо пакіньце −  
Нашто гэты гоман ўзнят?  
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Ці гарэлку толькі пілі,  
Не штоб гора сваё змяць, 
Не штоб мукі пазабылі,  
А штоб у хахлушкі стаць? 

(Усе плачуць, перапрошваюцца і цалуюцца.) 

В а с і л ь 
Ці напраўду нас ругаюць,  
Што мы быццам без душы?  
Аб нас славу злу пускаюць,  
Кажуць: шкуру ім чашы,  
Тады толькі прысмірэюць.  
А ім вожкі папусці −  
У карчме ўсю ноч мадзеюць  
І начнуць сябе грызці.  
Ідзіце, братцы, дадому  
І вазьміце іх з сабой 

(паказвае на тых, хто ляжыць пад сталом.) 

Не чыніце больш сарому,  
Не арыце, як сахой. 
У с е (абступаюць Васіля) 
Васіль, брацец, не гнявіся,  
Больша гэтаму не быць.  
Знаеш... ну, так... папіліся...  
Во так... сэрца і кіпіць...  
Прасці... во так... гэдак... знаеш,  
Цяжка ўсё перанясці.  
Ты сам гэта панімаеш,  
Як нам трудна − ой, прасці! 

Абдымаюць і цалуюць яго. Пасля, узяўшы траіх п'яных, як цапоў, навалакліся, 
хістаючыся, на вёску. 

В а с і л ь (падумаўшы) 
Хто б аказ’ю гэту відзеў,  
Як после брат брата праў,  
Верна б, толькі з нас пашыдзіў −  
Адкуль радзілася бойка?  
Гарэліца патрасе,  
А з гора пайшла папойка.  
Адкуль гора, знаюць ўсе.  
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Знаюць, хоць не хочуць знаці,  
Бо лаўчэй гэта не знаць: 
Круцей можна пагуляці,  
Хоць нехта будзе здыхаць.  
Ад душы нас асудзілі,  
Вяляць ўсю жызнь лямку перць.  
Ад радасці аддзялілі, −  
У муках вяляць умерць.  
Судзяць цяпер даць свабоду −  
Штоб жа не была то сець,  
Штоб не збіндзілі уроду,  
Што нас больша прыгняцець.  
А штоб дзеткі не цярпелі,  
Не елі мякінны хлеб,  
У карчмах хахлоў не грэлі,  
Горкіх не зналі патрэб,  
Грамаце іх прывучыце −  
Пусць знаюць Бога, людзей.  
Адным словам, прысудзіце,  
Імя ім сваіх дзяцей.  
Гэта лесніца даўгая,  
А не нізенькі ступень.  
Што ж? Віць вочарадзь такая,  
Штоб увідзець красны дзень.  
Паны, многа ў вас пазнання,  
Не ідзіце вы баком −  
Гара вам да раскідання,  
Не спрастайцесь з мужыком... 

(Пайшоў сабе, як прыбіты.) 
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Невядомы аўтар 

ТАРАС НА ПАРНАСЕ 
I 

Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса,  
Што палясоўшчыкам служыў?  
На Пуцявішчы, у Панаса,  
Ён там ля лазні блізка жыў.  
Што ж, чалавек ён быў рахманы,  
Гарэлкі ў губы ён не браў,  
Затое ў ласцы быў у пана – 
Яго пан дужа шанаваў.  
Любіла тож Тараса й паня,  
І войт ні разу не збрахаў,  
Затое ж ён балота з рання  
Да цёмнай ночы пільнаваў.  
Чуць золак – стрэльбу ён за плечы,  
Заткне сякеру за паяс, – 
Заўсёды ходзіць бор сцярэгчы  
Ды птушак біць з ружжа Тарас.  
Хадзіў ці многа ён, ці мала,  
Ды толькі нешта адзін раз  
Бяда ў бары яго спаткала...  
Во як казаў нам сам Тарас.  

II 
“На самага Кузьму-Дзям’яна  
Пайшоў я біць цецерукоў.  
Устаў я нешта дужа рана, – 
Здаецца, з першых петухоў.  
Іду сабе я панямногу,  
Але й на пень крыху прысеў,  
Аж тут – лоп-лоп! – цераз дарогу  
Як быццам цецярук зляцеў.  
Злажыўся стрэльбай – кляпсь! – не паліць,  
Крамзель з другога! – не пякець!  
Гляджу – аж вось з-за елі валіць  
Як ёсць хароміна-мядзведзь!  
Хоць не труслівы я дзяціна,  
Але затросся, як асіна,  
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Зубом, як цюцька, лапачу.  
Аж бачу – зломана лясіна,  
І ўздумаў: дай-ка ускачу!  

III 
Скакнуў – не трапіў, паслізнуўся  
І ў яму старчаком лячу!  
Ляцеў, ляцеў – як разануўся, – 
Аж стала зелена ўваччу!  
Ляцеў ці доўга я, ці мала,  
Таго ніяк я не ўцямлю,  
Але ўжо ладна рассвітала,  
Як я зваліўся на зямлю.  
Устаў з зямлі, абкалаціўся, – 
Бо быў ў гразі я, як свіння,  
І доўга сам сабе дзівіўся –  
Дзе апынуўся гэта я?  
Рукой паскробшы каля вуха,  
Дастаў з кішэні рагавень  
І храпы напіхаў цяртухай, – 
Бо ўжо не нюхаў цэлы дзень!  
Як прасвятлелі мае вочы,  
Мядзведзя ўжо я не шукаў.  
Закінуў стрэльбу я за плечы  
І па баках глядзець пачаў.  

IV 
Авохці мне! Як там прыгожа!  
Як быццам хто намаляваў!  
Чырвоны краскі, мак і рожа, –  
Ну, як сукенку хто паслаў!  
І птушкі ёсць там, дужа стройна  
Пяюць, палепш за салаўя!  
А-ай! авохці мне! авой-я!  
Куды патрапіў гэта я?  
Стаяў я доўга і дзівіўся,  
Разявіў зяпу і глядзеў,  
Аж вось адкулечка з’явіўся – 
Ці то прыйшоў, ці прыляцеў – 
Хлапчына нейкі круглалікі,  
Ўвесь кучаравы, як баран,  
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І за плячмі ў яго вялікі  
Прычэплен лук быў і калчан.  
– Адкуль, куды дарога гэта? – 
Спытаў я ў хлопчыка той час.  
– Дарога гэта з таго света,  
І проста йдзе аж на Парнас! – 
Сказаўшы, хлопчык таго часу  
На крыллях шпарка паляцеў, 
Дарогу ж паказаць Тарасу,  
Не меўшы часу, не хацеў.  

V 
Памысліў я тады нямнога:  
Што за шайтан Парнас такі?  
Пусціўся проста той дарогай,  
Узяўшы ў рукі добры кій.  
Прайшоў вёрст дзесяць той дарогай,  
Аж бачу я – гара стаіць,  
А пад гарой народу многа,  
Як бы кірмаш які кішыць.  
Прыйшоў я бліжай, што за ліха:  
Народ не просты, ўсё паны.  
Хто дужа шпарка, хто паціху,  
Ўсе лезуць на гару яны. 
Як жыды ў школе, галасуюць,  
Гатоў адзін другого з’есць,  
Бо кожны морду ўперад суець,  
Каб першым на гару узлезць.  

VI 
Усе з сабой цягаюць кніжкі,  
Аж з іншых пот руччом плюшчыць,  
Друг дружцы выціскаюць кішкі.  
Аж нехта з-паміж іх пішчыць:  
“Памалу, братцы, не душыце  
Мой фельетон вы і «Пчалу»,  
Мяне ж самога прапусціце  
І не дзяржыце за палу!  
А не, дык, дадушы, ў газеце  
Я вас аблаю на ўвесь свет,  
Як Гогаля у прошлым леце, – 
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Я ж сам рэдактар ўсіх газет!” 
Гляджу сабе – аж гэта сівы,  
Кароткі, тоўсты, як чурбан,  
Плюгавы, дужа некрасівы,  
Крычыць, як ашалелы, пан.  
Нясе вялікі мех пан гэты,  
Паўным-паўнюсенька набіт.  
Усё там кніжкі ды газеты,  
Ну, як каробачнік які!  
Таварыш поплеч з ім ідзе  
І несці кніжкі пасабляе,  
А сам граматыку нясе,  
Што ў семінар’ях вывучаюць… 
Вось нехта, сеўшы ў тарантасе, 
На гору цягнецца трушком; 
Знаць, любяць тых і на Парнасе, 
Хто ездзіць конна, − не пяшком. 

VII 
Во нешта разам зашумелі,  
Народ раздаўся на канцы,  
І, як бы птушкі, праляцелі  
Чатыры добрых малайцы.  
Народ то быў ўжо не такоўскі:  
Сам Пушкін, Лермантаў, Жукоўскі  
І Гогаль шпарка каля нас  
Прайшлі, як павы, на Парнас.  
Ну, словам, многа тут народу  
Сабралась лезці на Парнас:  
Былі паны, было і зброду,  
Як часам і на свеце ў нас.  
Праміж людзей і я штурхаўся  
І ціснуўся, што ёсць пары;  
Вось чуць-не-чуць такі прабраўся  
І лезу проста да гары.  

VIII 
Узлез. Гляджу – будынак новы  
Стаіць, зазвычай панскі двор,  
Кругом абнесен тын яловы:  
Нябось, сюды не ўлезе вор!  
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А на дварэ тым свінні ходзяць,  
Каровы, козы, бараны...  
Знаць, і багі хазяйства водзяць,  
Калі свіней дзяржаць яны.  
На грошы ў тронкі тут гуляюць  
Парнаскі хлопцы-дзецюкі,  
А хто капейкі з іх не маець,  
Той лупіць проста у шлягі.  
Улез к багам тады я ў хату...  
Авохці мне! Ні даць ні ўзяць  
Як у казарме там салдатаў – 
Багоў – не можна сашчытаць!”  

IX 
Тарасу ліха што здаецца, – 
Ну, як бы ў рандзе ён сядзіць:  
Хто піпку курыць, хто смяецца,  
А іншы песню буруздзіць.  
Глядзіць ён, аж на лаўцы шыюць  
Шаўцы багіням хадакі,  
Багіні ж у начоўках мыюць  
Багам кашулі і парткі.  
Сатурн там, лыкі размачыўшы,  
Падвіркай лапці падплятаў;  
Па свеце добра пахадзіўшы,  
Лапцей ён многа патаптаў.  
Нептун на лаўцы чыніць сеці  
І восці садзіць на шасты,  
Пры ім жа, мусіць, яго дзеці  
Дзіравы ладзяць нераты.  

X 
Вось б’юцца Марс ды з Геркулесам,  
А Геркулес, як той мядзведзь, – 
Каб цешыць старага Зевеса,  
Хахол ён Марсу добра мнець.  
Зевес жа наўзніч лёг на печы,  
Сярмягу ў голавы паклаў...  
Ён грэў на печы стары плечы  
І нешта ў барадзе шукаў.  
Во перад люстрам задам меліць  
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І маслам мажа валасы  
Ды нечым белым твар свой беліць  
Венера, знаць, дзеля красы.  
Амур жа з дзеўкамі жартуе,  
Ну, проста смех ажно бярэ!  
То ён знянацку пацалуе,  
То хустку з галавы здзярэ;  
То на гармоніку зайграе,  
То німфам песню запяе,  
То адным вокам заміргае,  
Як быццам бы каго заве.  

XI 
Вось затраслася ўся гара:  
Зевес на печы зварухнуўся  
Зяўнуў і дужа пацягнуўся  
Ды кажа: “Есці ўжо пара!”  
Тады праворна дзеўка Геба  
Гарэлкі ў чаркі наліла  
І, як жарон, букатку хлеба,  
Прынёсшы, – бразь! – сярод стала!  
Яна ў найміткі ў неба ўзята,  
Каб есць варыць і плацці мыць.  
Нябось, не дарам яе плата – 
Ці ж лёгка столькіх накарміць?!  
Во, з усяго сабралісь неба!  
Як тараканы каля хлеба,  
Багі паселі ўкруг стала,  
І стравы смачны з печы Геба  
Насіць да столу пачала.  

XII 
Наперш дала яна капусту,  
Тады са скваркамі кулеш,  
На малацэ крупеню густу  
Дае уволю, толькі еж.  
І з пастаялкай жур сцюдзёны,  
А з кашы сала аж цякло,  
Ды і гусяціны смажонай  
Уволю ўсім багом было.  
Як унясла ж на стол каўбасы,  
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Бліны аўсяны ў рашаце,  
Аж слінкі пацяклі ў Тараса  
І забурчала ў жываце.  
Багі гарэлку піць пачалі,  
З насадкі ў чаркі так і льюць!  
Падпіўшы, песні запявалі  
Ну, як у рандзе, ўсе пяюць.  
Бах сп’яну пеў такі прыпеўкі,  
Што аж няможна гаварыць,  
Аж засароміліся дзеўкі,  
Так стаў ён брыдка развадзіць.  
А Зеўс тым часам насцябаўся,  
Што носам чуць зямлю не рыў, – 
Ён вочы плюшчыў і ківаўся  
Ды быццам нешта гаварыў.  
Хоць не маё то, праўда, дзела,  
Не след мне, можа, і казаць,  
Любіў ён цешыць грэшна цела  
Ды часам лоўка падгуляць.  

XIII 
Але багі такі усталі,  
Як ўсё паелі, папілі.  
Во... разам у дуду зайгралі,  
Скакаць багіні пачалі.  
Узяўшы хустачку, Венера  
Пайшла “мяцеліцу” скакаць.  
Прыгожа, стройна цераз меру,  
Пяром не можна апісаць.  
Чырвона, тоўста, круглаліца  
І вочы, як на калясе,  
Як жар, гарыць яе спадніца,  
Істужкі ўплецены ў касе.  
Хапіўшы келішак гарэлкі,  
Амур яшчэ павесялеў – 
Іграць пачаў ён на жалейцы  
І дзеўкам стройна песні пеў.  
Нептун з прыгожанькай наядай  
Пайшоў ўпрысядку “казака”;  
Нябось, і у старога гада  
Кроў грае, як у дзецюка. 
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А во і сам Юпітэр з Вестай, –  
Пусціўся, стары хрэн, у пляс,  
Як бы жаніх перад нявестай,  
Заткнуў ён рукі за паяс.  
А во і Марс у новых ботах;  
Ён, мусіць, ботаў не жалеў,  
Бо з німфамі скакаў да поту,  
Гуляў у жмуркі і шалеў.  
І кожны бог так разгуляўся,  
Што аж не можна удзяржаць.  
А хто гарэлкі насцябаўся,  
Таго пад лаўку клалі спаць.  

XIV 
Калі зайграў дудар “скакуху”,  
Ніяк Тарас наш не ўцярпеў,  
І ад парогу, што ёсць духу,  
Скакаць на хату паляцеў.  
Як стаў прытаптываць атопкам,  
Аж рот разявілі багі:  
То ён прысвісне, то прытопне,  
То шпарка пойдзе у кругі.  
Глядзеў Юпітэр і дзівіўся,  
І пад дуду ў далоні біў,  
Ў канцы к Тарасу прыбліжыўся  
І так яго перапыніў:  
“А ты адкулечка, прыяцель?  
Зачым прыйшоў ты на Парнас?  
Ты хто такі? Ты не пісацель?”  
“Не, мой панок! – сказаў Тарас, – 
Я палясоўшчык з Пуцявішча,  
Чуць золак сёння са двара,  
Прыйшоў сюды я апаўдні шчэ,  
Ды ўжо й дадому мне пара.  
Ці не была б, паночак, ласка  
Адсюль дамоў мяне завесці?  
Хадзіўшы па гары Парнаскай  
Мне дужа захацелась есці...”  

XV 
“Кіўнуў Зевес – і мігам Геба  
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Крупені ў міску наліла  
І добрую краюху хлеба,  
Сказаўшы: “Еж”, – мне падала.  
Крупені смачнай пахлябаўшы,  
Усіх падзякаваў багоў;  
Кашэль за плечы прывязаўшы,  
Сабраўся ўжо ісці дамоў.  
Але зефіры падхапілі,  
Хто за руку, хто за паяс,  
І, як бы птушкі, паташчылі  
Яны мяне цераз Парнас.  
Няслі на крыллях, быццам вецер,  
І проста прыняслі ў наш лес.  
Гляджу я: мусіць, ужо вечар,  
Бо маладзік на неба ўзлез...” 
 
З тых пор Тарас ужо не ходзіць  
Так дужа рана па лясах,  
А дзеля гэтага не шкодзіць  
Бярвенне красці па начах.  
Дык вось што бачыў наш Тарас,  
К багам узлезшы на Парнас.  
Ён гэта мне апавядаў,  
А я ў паперку запісаў.  
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Невядомы аўтар 

ДВА Д’ЯБЛЫ 
Гдзе бутэлечка зазвоніць,  
Быц кадук у шыю гоніць. 

Беларуская песня 

Дрыб-дрыб, дрыб-дрыб чэшуць ножкі  
Упрыскочку і трушком.  
Смаліць д’ябал па дарожцы 
Без папаскі, хоць пяшком. 
Сам мізэрны, рожкі круты,  
Быц хранцузік-небарак,  
Козлі ногі не абуты,  
Капялюш на ім і храк. 
Бегшы шпарка, змардаваўся,  
Ажна высунуў язык.  
Што шаг − мордай спатыкаўся  
(Знаць, к дарогам не прывык). 
А дарога была слізка,  
Бяжыць д’ябал − рад не рад.  
(Ведзь жа з Віцебска не блізка  
Ў пекла збегаць і назад). 
Змардаваўшысь, над ялінкі  
Троха спыхацца прысеў,  
Пусціў з морды гужам слінкі  
I, як цюцька, засапеў. 
Вось глядзіць ён − аж з-пад леса  
Нехта быццам бы ідзець.  
Забрала цікавасць беса,  
Скок на пень і стаў глядзець. 
Абшарпаны, абадраны,  
Без рагоў і без хваста,  
Ў юсе морда, ўсюды раны –  
Бес кульгае з-за куста. 
“А, здароў, адкуль? як маеш?  
Ай, авохці мне, сваяк,  
Гэта ж ты зусім кульгаеш,  
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Хто цябе змяжджуліў так? 
Лупіў нехта, знаць, сярдзіты,  
Калі йдзеш ты без хваста”, − 
Гаманіў так бес нябіты  
Проці бітага чарта. 
Як завые тут калека,  
Слёзы градам так і йдуць:  
“Во, сваяк, дажыць мне веку  
Злыя людзі не дадуць. 
Сатане было заўгодна 
З пекла нас дваіх паслаць: 
Цябе − ў Віцебск, мяне − ў Гродна 
Душы п’яніц самушчаць. 
Думаў, будзе мне пажыва,  
Загуляю ў Гродне я;  
Гдзе акцыз ідзе шчасліва,  
Ёсць пажыва там мая. 
Так думаў, ды абмыхнуўся,  
Во адтуль які іду.  
Ледзь-няледзь жывы вярнуўся,  
Знаць, да пекла не дайду. 
Першы год было і што-та:  
То апоіш, то разбой.  
Досыць будзе тут работы,  
Меркаваў я сам з сабой. 
Стaў я лазіць па ўсіх рандах,  
Як за чарку хто − я тут  
Тыц к яму з бясоўскай радай:  
Чуць паслухаў − і капут. 
То абкрадзе, то загубіць,  
Іншы цэркву абкрадзець,  
А хто й сам сябе пагубіць −  
Люба-радасна глядзець! 
Раз прыйшоў я нешта ў ранду  
(Страх успомніць − аж дрыжу!),  
Мужыкоў сабралась банда,  
Я ж пад печку і сяджу. 
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За сталом сядзіць шынкарка,  
Смутна нешта, слёзы лье.  
Па руках не ходзіць чарка,  
Ніхто песень не пяе. 
Што тут, думаю, за ліха?  
Зусім п’яных не відаць,  
I у рандзе стала ціха,  
Паўлягліся слоўна спаць. 
Мо аб подачах гукаюць? 
Ці у некруты бяруць? 
Можа, піць за што не маюць, 
А ў пазыку не даюць? 
Ну, ды гэта мне не вадзіць, 
Што галышыкі не п’юць. 
Няма грошай − дык украдуць 
Ці, аграбіўшы, заб’юць. 
Сам жа, вушы навастрыўшы, 
Стаў я слухаць, што бубняць. 
Віжу − ці то не падпіўшы? 
Што гукаюць − не паняць. 
Паціхонечку з-за печы 
Шмыкнуў я праміж людзей 
Ды шынкарцы й сеў за плечы, 
Штоб расслухаць пачутней. 
Хоць нам страшан хрэст і вера 
(Гэта ведама з вякоў), 
А страшней таго няўмеру, 
Што я чуў ад мужыкоў. 
Адракліся, закляліся 
Піць гарэлку мужыкі. 
Як у іх не адняліся, 
У шайтанаў, языкі. 
Каб мяне, за хвост паймаўшы, 
Хто храстом перажагнаў, 
Верна б, я так не спужаўся, 
Як таго, што я узнаў. 
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Шэрсць са страху стала дубам, 
У дугу мяне звяло, 
Пакрывіла морду, губы 
І мытухай праняло. 
Проста, брацітка, сшалелі − 
Хоць адзін хто б зробіў грэх, 
Чыста ранды апусцелі − 
Чарку б выпіў хто на смех. 
Мала ж гэтага няшчасця − 
Як праняў мяне тут страх, 
Млосна стала мне з напасці − 
Я на землю чубурдах! 
Як прыцямілі ж тут гады, 
Што зваліўся я на пол, 
І нявесь як сталі рады − 
Хваць хто цёрла, а хто кол. 
А адзін, штоб ён апохнуў, 
Цуп такі за самы хвост. 
Худа мне, я толькі вохнуў, 
Як урэзаўся аб мост. 
Хто ганцінай, хто дубінай − 
Знай што валюць ды пяруць. 
Разламалі чыста спіну, 
Ані вохнуць, ні дыхнуць. 
Як шалёны, я кідаўся, 
Проста пару хоць пусці. 
І ўжо з пеклам папрашчаўся, 
Мусіць, мне туды не йсці. 
Добра йшчэ, што дагадаўся, 
Зірнуў − блізка да дзвярэй. 
Я рвануўся − хвост астаўся, 
Сам наўцёкі паскарэй”. 
“Худа ж, − кажа чорт з Віцебска, − 
Жаль жа мне цябе, сваяк. 
Відна, ў Гродне чарцям кепска, 
Во у нас зусім не так. 
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Гол народ наш, як свірэлка, 
Падвяло яму жывот, 
Зато дзёшава гарэлка 
І выходзіць іншы шчот. 
Была й мне-та труднавата, 
Як стаяла ў нас цана. 
Па бутэльцы брала хата. 
Што тут зробіць сатана? 
Вып’е чарачку, другую, 
Трэцяй ў губу не бярэць. 
А траплялась зачастую, 
Што й зусім ніхто не п’ець. 
Раз у раз у цэркву ходзяць, 
Гдзе казанне ім бубняць. 
Ой, ксяндзы нам многа шкодзяць − 
Косцю ў горле нам сядзяць. 
Мужык чысты − Богу верыць,  
Яго лепей не чапай.  
Во як стане чаркі мерыць,  
Тады смела падступай. 
Раз у горад бег з сяла я  
(Акурат на Новы год),  
Бо ў сяле мне жызнь плахая:  
Зусім кіне піць народ. 
Толькі што падбег к рагатке,  
Чую гоман, галас, крык:  
Пяюць п’яныя салдаткі  
I, насцёбаўшысь, мужык. 
Гдзе ні ўзгляну − ўсюды п’яны.  
Я к рагаткам − чорта з два! −  
Да тла чыста пазламаны.  
І каго-та там няма! 
Што за памжа тут такая?  
Вочам веры не даю.  
Завялось нешта чудное.  
Рот разінуў і стаю. 
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Вось ідуць удвох, абняўшысь,  
З сабой нешта баруздзяць,  
Ды ўжо так жа насцябаўшысь,  
Толькі й можна разабраць: 
“Кварта стоіць цяпер злоты.  
Во раздолле нам, Дзям’ян!  
З панядзелка да суботы  
Ад дзяшовай будзеш п’ян”. 
Як пачуў я, у чым дзела,  
З ума троху не сышоў,  
Затраслося маё цела −  
Аж прыплясываць пайшоў. 
Я у горад − сярод бруку  
П’яных, быццам бы як дроў.  
А ўжо ж гоману і гуку,  
Зараўло быц сто кароў. 
Хто гарэлкі перш і ў губу  
Адрадзясь яшчэ не браў −  
Той сцябаў цяпер, аж люба:  
Па паўгарца іншы жраў. 
Будзе поўна пекла наша,  
Будзе мне і пеклу чэсць.  
Наварыў я смачнай кашы −  
Бяры лыжку, ёсць што есць. 
У паўдні, сярод дарогі,  
Рэжуць, топяць у Дзвіне.  
Не, няможна без падмогі,  
Аднаму няспраўна мне. 
Я аб гэтым і сабраўся  
Бегчы ў пекла к сатане,  
Штоб ён даў адтуль шубраўца 
У таварышы ка мне”. 
“А ці ведаеш, сваячык,  
Што ткі я скажу табе:  
Куды дзенусь, небарачык,  
Ласку зроб − вазьмі к сабе. 
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Хоць мяне й забілі гады,  
Можа, мне нядоўга жыць,  
А ўсё ж пеклу радзець нада,  
Трэба троху паслужыць”. 
“Жаль цябе мне і самому,  
Ну ды ладна, дай руку.  
Адказаў бы я чужому,  
А няможна ж сваяку”. 
Тут два д’яблы схапянулісь,  
Верць туды-сюды хвастом  
I з разгону апынулісь  
Пад Задунайскім мастом. 
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Невядомы аўтар 

ПЛЫНУЦЬ ВЯТРЫ... 
ПАЭМА 

Часьць 1-шая 
Плынуць ветры ат паўночы, 
Засыпаюць снегам вочы; 
Гоняць тучы алавяны, 
Наносяць азноб паганы. 
Тож ня ветры буравыя, 
То ж ня тучы снегавыя – 
Маскоўска то сіла валіць, 
Марозом, вось прыском, смаліць, 
Чаго ж яна закіпела? 
– У Аршаву поляцела, 
С гарматамі, со стрэльбамі, 
Чы ваюваць с палякамі? 

І 
Аршава! маці наша! ты польская сонца! 
Лучы тваі, палацы і сельскі аконца, 
Вось матчына грудзь, дзетак роўно ўсіх грэюць, 
Кароне, Літве, Русі светлосьць роўну сеюць. 
Як зорачка ясненька, вось краска прыгожа! 
Што з табою зрабілі? на што ты пахожа? 
Гдзе твой гоман вясёлы? гдзе голас пявучы? 
Над табою стаўпілісь грамавыя тучы... 
Глянеш цяпер на цябе – вось у пекле чорна, 
Цёмна ў душы – на сэрцу кажнаму ня здорна, 
Маўляў, сажай, пакрыта бедна твая ніва, 
Чаго ж ты дажылася, маці няшчасліва! 

ІІ 
На Кракоўскім прэдмесці лік божыя маці 
У краскі, агні стройны – вось образ у хаці; 
Цудоўная то пані, кажуць добры люде, 
Хто яе шчыра просіў, той ласкі дабудзе. 
Пад хвігуру стаўпяцца, маўляў куранята, 
Пад крылля чуткай маткі: жыды і панята, 
Мужычкі, дзеці, старцы, панны і кабеты, 
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Усі смешаліся і чыняць святыя абеты: 
Кажыся, сабраліся дзеткі ў грамадцэ 
Памаліцца і дабраноц родненькай даць матцэ. 

ІІІ 
Чы распаролісь тучы і гразу крававу 
Хлынулі с пярунамі на бедну Аршаву, 
Чы маланка грамадзе вочы выпекае, 
Не... то маскаль па своему у месце гуляе – 
Бывала ў старыну (дзяды так казалі), 
Калі нехрысты зямлю нашу ваявалі, 
Усяк бывала, – с дабыткам, хлопцаў і дзяўчаты 
Палонілі, штоб выкуп браць за ніх багаты, 
Да людзей пры малітве стрэльбай не глумілі, 
Вобразы шанавалі, крыжоў не рубілі, 
Глядзь жэ маскаль што робіць!.. а ён хрысціянін 
Горш здзекуецца ў Польшчы, як ліхі паганін. 

IV 
Палядзь, чалядка божа, стоя на каленях 
Без ружніцы ў атласах, чы ў ліхіх пяленах, 
Жыды, паны, мужычкі – ўсі смяшалісь разам, 
У адзін голас прэд Маткі гасподняй абразэм, 
Спеваюць “Святы Божэ, Святы нясмяртэльны!” – 
На перадзе Дабрадзей дзержыць крыж касцельны – 
Ні каменьчыка ў руках ніхто не трымае – 
А маскаль, вось з-за вугла да ўрага, стрэляе, 
Рубіць, коле грамадку – кроў ракою льецца, 
Там казак на каню с петлею нясецца, 
Гдзе ўпадне чалавек, як сабаку трочыць, 
Жыў, чы мёртвы, беднага на замак валочыць, 
Голова па каменях гудзе, вось у рогу, 
Мазгі брызжуць на палацы, кроў значыць дарогу. 

V 
Там ідзе бацька з дочкай – то краска прыгожа! 
Ледзь пачала расцветаць – вось у пучку рожа – 
Куля яе трапіла ў руку – бедна млее, 
Бацька з жаласці дочкі падняць не паспее, 
Аж чатырох казакоў стралой прыскакалі, 
Бедненькую дзіцятку на пятлю узялі. 
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Бацька да ног паганьцам – крый Бог як галосіць! 
Кінуў мяшок з грашыма, дый – “нярушце!” – просіць. 
Гдзе там! мяшок паднялі, а бацьку забілі, 
Пасьля абоіх разэм у замак паташчылі – 
Тут дзетачак маленькіх колюць, там страляюць 
Кабет, тутка адзежу чорную здзіраюць, 
Далей чысцяць кяшэні – мяшочкі, загаркі, 
Вось сваі, на гарэлку грабяць для шынкаркі. 

VІ 
На перадзе грамадкі, што малілася Богу, 
У серадзіне ксёндз с крыжам загачыў дарогу, 
Ня чураецца смерці – к небу падняў зрэнкі, 
Слёзы бараздзяць шчокі, а голас старэнькі 
Зноўку вядзе малітву, як абычай кажэ, 
Ня зважае на стрэльбы і пікі ўражэ. 
Толька як у суседзтва хто ўпадзе з грамады, 
Ляўшою крыж моцна іме, правай дае рады, 
Штоб на той свет дарогу ўпратаць шчасьліву 
На разгрэшэня руку ўжыме літасьціва. 

VІІ 
Ня марская то ваўна зямлю націскае, 
Ня саранча дар божы на полі змятае, 
Гэта маскоўскі заступ на канях гарачых. 
Усе ў сініх мундзірах у шапках блісьцячых, 
С верху шапкі хвост коньскі вецяр развеваець – 
Кажон страшэнну шаблю у руцэ трымаець – 
Рэжэць, каго папала, наносіць травогу 
Меж людзей, што пакойна молюцца там Богу. 
Каго ня сваліць шабля, таго топчуць коні. 
Найперш ксяндза срубілі, што крыж у д(а)лоні 
Трымаў сільнай рукою – ўвесь кроўю абліўся, 
Як срублена таполя, к зямлі пахіліўся, 
І крыж с нім пахінуўся. Тут падскочыў смелы 
Навакоўскі, хваціў крыж – глядзь! – у рубцах цэлы, 
Грэшны рукі пасмелі на Бога падняцца: 
І той Хрыстом ня паспеў доўга любавацца, 
Яго на зем свалілі – палядзь!.. цуд гатовы: 
У абароне крыжа стаў чалавек новы, 
Жыдок – чулі ж вы гэта, добры хрысціяне? 
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Тож маскалі горшыя ад жыдоў пагане? 
Ляндэ яму прзвішча – у страшэнну пору 
Хваціў крыж у обе рукі, падняў яго ў гору, 
Калі б добрые людзе бачылі то дзіва, 
Богу хіба прыці магла мысць така шчасліва; 
Відаць, хацеў, штоб цэлы с(в)ят падзваваўся, 
Што маскаль ат нехрыста горшым паказаўся. 
Застрэлілі і яго – упаў – да лік божы 
Накрыў сабой – па сьмерці штоб быць на старожы. 

VІІІ 
Так маскалі гулялі па беднай Аршаве. 
За што ж яны рэзалі людзей – у якой справе 
Народ ім правініўся? за што хрысціянскі 
Цар вялеў здзекавацца, вось турак паганьскі? 
Паляк то першы сільна пачаў наклікацца, 
Што, бач, пара мужычку з вольнасцю спазнацца, 
І як Гасподзь за людзей на крыж атдаў рукі, 
Паляк за нас ахвотно прыняў страшны мукі, 
За нас церпіць крыж паньскі – за веру, свабоду. 
Расказаць папытаю вам таку прыгоду. 

Часьць 2-я 
Як паслаўся 
Так праспаўся! 
– Круці ня вярці, 
А трэба ўмярці! 

Назад таму дзесяць лет, 
Загневаўся цэлы свет 
На Маскоўскага Цара, 
Што ён вельмі пышны стаў, 
Усім пад нос панам ківаў, 
Тож уняць яго пара! 
Пранцузоў Цар Напалён 
Крыкнуў на сваіх “гулён”! 
Машыр Турку памагаць! 
С німжэ замарскі паны, 
Што іх клічуць брытаны – 
Пашлі Маскву ваюваць1. 

                                         
1 Пачатак Крымскай вайны ў 1853 г. 
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Цар Маскоўскі аж пацеў, 
Сваго войска ня жалеў. 
Гдзеж дурному вясці бой? 
Ідзі лепш лапці пляці, 
За дур жыцём заплаці, 
Потрас, брат, мяшок свой! 
По нім сын головорэз 
На трон маскоўскі узлез, 
Стаў кланяцца пранцузу 
“Муй лебедзька дарагі! 
Прабач бацькавы грэхі, 
Што хочэш, усё зраблю!” 
І сабраліся стары 
Са ўсіх земель пісары, 
Пашлі міру вясьці лад1; 
Нуж маскалю дапякаць,  
Нуж пальцамі пад нос ківаць. 
Ой не вельмі быў ён рад! 
Найперш стаў казаць пранцуз, 
Надуўшыся, як гарбуз – 
Рукой грозіць, кулаком, 
Аж затросся маскалюк, 
Вось асінавы лісток, 
Валасы аж сталі дыбам. 
“Уся ваша чыноўна знаць, 
Звыкла народ абдзіраць, 
Які ж ваш закон да суд? 
Хто мае грошы, той праў, 
Хоць абдзіраў, хаця краў, 
Чэсьць ваша – гной, то бруд”. 

                                         
1 У 1856 г. у Парыжы на кангрэсе прадстаўнікоў Расіі, Францыі, Англіі, Турцыі ды 
інш. краін былі выпрацаваны ўмовы міру пасля Крымскай вайны. 
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Невядомы аўтар 

ГУТАРКА СТАРОГА ДЗЕДА 
HUTARKA STAROHO DZIEDA 

Ej, skażycie, dobry ludzi! 
Szto heta na świecie budzie? 
Czy Boh nie zmiłujetsia nad nami 
I daść pahinuć pad Maskalami? 
Oj nie, bratcy! nia tużycie; 
Na tu poru úspamianicie, 
Jak pred daúnimi hadami 
Biúsia Palak z Maskalami. 
Za szto ż jany wajawali, 
Stolki krowi razliwali? 
Oj za toja, szto narodu 
Palak chacieú dać swabodu!1 
Jak Maskal taho daczuúsia, 
To na Polszczu nawiarnuúsia, 
I Niemiec staú pamahaci, 
Sztob Palaka zwajawaci2. 
I bilisia, wajawali, 
Pakul Palaka prahnali; 
Oj da panios swajo hore, 
Biedny Palak aż za more, 
Da słaúnaha, da narodu, 
Szto sam wyszaú na swabodu, 
Szto ceły świet jaho znaje 
I Prancuzom nazywaje. 
Prancuz pryniaú ich za braci, 
Ale nia moh ratawaci, 
Bo sam ciażka z Niemcom biúsia, 
Ad niawoli baraniúsia. 
Maskal u Polszczy razsieúsia, 
Oj da zaraz u kości újeúsia, 
Staú padatki wybierać, 

                                         
1 Гаворка пра Чатырохгадовы сойму 
(1788–1792) 
2 Гаворка пра трэці падзел Рэчы 
Паспалітай у 1795 г. 

U rekruty zabierać. 
Wialeú sypać magazyny, 
Niby dla hetaj pryczyny, 
Kab jak zdarycca patreba –  
Mużyk moh tam dastać chleba. 
A jak sam staú wajawać, 
Wialeú magazyn zabrać, 
U aboz wiaźci úsio zboże, 
A narod – choć hiń, niaboże! 
A jak woźmieć usio z chaty, 
Jaszczo sam idzi ú sałdaty, 
Kidaj żonku, dzietki ú domu, 
Jedź u kałodce da pryjomu. 
Jak wojska úżo nia treba, 
To sałdat sam szukaj chleba; 
Szleć usich damoú – nie pytaje, 
Ci katory dom swoj maje. 
Tolki wialić nie szatacca, 
Na prykaz tojczas jaúlacca; 
Nasi boty da halisia, 
Choć ziamlu hryzi – żywisia. 
Daúniej ludzi dobra żyli 
I druhich dobra úczyli; 
Maskal sam dabra nie znaje, 
To i licha naúczaje. 
Staú Kaścioły adbierać, 
Zaczaú ksiandzoú razhaniać, 
Druhim wialeú być Papami, 
Chadzić u ryzach z baradami3. 
Bić pakłony i úczycca, 
Jak pa maskoúsku malicca, 
Choć paciery, szto jon maje, 
To ich nichto nie zhadaje. 
Niechaj że chto słowa skażyć, 
                                         
3 Маецца на ўвазе скасаванне Уніі. 
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Maskal jaho zaraz zwiażyć, 
I zdaroúja adbiraje, 
I na Sybir pasyłaje. 
A hdzie żandar zwankom zwiahnie, 
Ludziej dobrych u turmu ciahnie, 
Ci úbohi, ci bahaty, 
Wałaczeć ad siamji z chaty! 
Czynoúniki úsie zbytkujuć, 
Abdzierajuć i katujuć, 
Hłumiać, kryúdziać, raźbiwajuć 
I płakać nie pazwalajuć. 
Za Palakom, to bywała 
I padatka płacisz mała, 
A chto mieú pana lichoha –  
Paszoú sabie da druhoha. 
Jak maskali k nam nastali, 
Usich u skazki papisali, 
Szlachcicoú z mużykami 
Hłumiać, jak zachoczuć sami. 
Z duszy rekrut i padatki, 
Choć ty hiń, a daj astatki, 
I kab usich zahubić, 
Daj akcyzu stanawić. 
Ale ż, bratcy, nia tużycie! 
Lepiej u Boha prasicie 
Miłasiernaha, kab skora 
Pieramianiú nasze hora! 
Palak úsio heta znaje, 
Ciapier siły nabiraje: 
I Prancuzoú padmaúlaje, 
Pary sobie wyhladaje. 
Jak Palakoú zwajawali, 
Da Prancuza jak prahnali, 
Prancuzy chacieli sami 
Iści nazad z Palakami. 
I paszli i Maskwu úziali, 
Palakom Polszczu addali1, 
No Maskal tut spachwyciúsia, 

                                         
1 Гаворка пра падзеі пачатку ХІХ ст. 

Daj z Niemcami zhawaryúsia. 
I siudy-tudy krucili, 
Wajawali i płacili, 
Pakul Prancuz nie paddaúsia, 
Znoú u niawolu nie dastaúsia2. 
Jak Prancuz paszoú u niawolu, 
Tady Maskal zmohsia ú wolu. 
Znoú zaczoú narod hłumić, 
Pa swajmu ludziej hubić. 
Prancuz tymczasam pawoli 
Staú wybiracca z niawoli, 
Prahnaú Karala lichoha, 
Da wybraú sabie druhoha3. 
A jak tolka zmacawaúsia, 
To z Maskalom i zadraúsia. 
Zaczaú bici, wajewać4, 
Swaju kryúdu úspaminać. 
Oj biú, dakul wojska stała, 
I atniaú ziamli niemała, 
Aż Maskal musieú prasicca, 
Sztob z Prancuzom pahadzicca. 
A Prancuz, jak pisaú zhodu, 
To zaściaroh, kab narodu 
Usiakamu wolność daci, 
Nikoha nie prymuszaci. 
Maskali choć abiecali, 
Da taho nie datrymali, 
Bo Prancuz nia mieú spakoju, 
Paszoú na Niemca wajnoju. 
Bo i Niemiec u chitrość uszyúsia, 
Za Maskala nie zastupiúsia, 
Da staú inszych zabierać, 
Na swoj zakon prymuszać. 
Prancuzy heta jak zaznali, 
Tahdy na Niemca napali, 
Daj znoú bicca, kab narodu 
Usiakomu dać swabodu. 
                                         
2 Дэтранізацыя ў 1814 г. Напалеона. 
3 Луі Напалеона Банапарта 
4 Гаворка пра Крымскую вайну 
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Niemca saúsim zwajawali, 
Z czużoj ziamli pierahnali, 
I na wieczny czas wialeli, 
Kab Niemcy tam iści nia śmieli, 
Kab bolsz złoha nie rabili 
Da narodu nie hłumili, 
Kab Cary nia mieli woli, 
Brać nikoha da niawoli. 
Pa úsim świecie raspisali, 
Sztob usie ludzi skazali, 
Jak katory chocze być, 
Pad jakim zakonam żyć?! 
Papy ciapier durać-muciać, 
Prosty narod bałamuciać, 
Maskal, każuć, maje wolu, 
Palachczyć nam naszu dolu. 
Oj! nia wiercie tamu ludzi, 
Niczoha z taho nia budzie, 
Kali b chacieú tak zrabić, 
Daúno b to musiało być. 
Maskal ciapier wolu maje, 
Jak zachocze, tak upraúlaje, 
A jak tolki szto nakaże, 
Musisz zrabić, jak prykaże. 
Katoryje pany spahadali, 
Wolność ludziam dać żadali, 
Tych u kleszczy Maskal żaú, 
A nas na Skarb zabieraú. 
Najeżdżajuć prosta zhraja, 
Asesaraú, czort ich znaja, 
Bjuć, da duszać, da miesiać, 
Na adndho panoú dziesiać. 
Wot jakuju jon swabodu 
Choczyć rabić dla Narodu. 
Wot jak ludziam spahadaú, 
Pakul Prancuz na kark siaú. 
Jak prycisnuli Maruchu, 
Jak zadali ú Krymie duchu, 
Jak wialeli nie mieszać, 
Wolność usim ludziam dać. 

To ciapier Maskal piaje 
Mudraheliki swaje, 
Ciapier kryczyć: heta Ja! 
Chicier Dmicier jak źmieja! 
Choć mudraki wymyślajuć, 
Szto pany pieraszkadżajuć, 
Szto krucili i płacili 
I Maskala padkupili. 
Na szto ż jamu podkup brać, 
Kali tak, jak wialić dać, 
Skażuć – zapłaci, niaboże, 
Tam krucielstwa nie pamoże. 
Hdzie tam pany prarabili? 
Ich u Sybir wałaczyli, 
Usiu szlachtu kasawali, 
I majątki adbirali... 
Budzie tak i z mużykami, 
Bo Maskali choczuć sami, 
Kab Mużykoú pilnawać, 
U niczom woli nie dawać. 
Sztob usiakaha najci ú poru 
Da rekruckaha naboru, 
Kab schadniej było ławici 
Da i ú pryjom wadzici. 
A jak pryducca padatki, 
Zdziaruć z każdaha astatki; 
Niechaj pany choć jak prawiać, 
Usio ú dwor ahzakuciu stawiać. 
Uważajci ż dobra ludzi: 
Z Maskalom tołku nie budzie, 
A wiedajcie ż szto rabić, 
Kab Ajczyznu baranić?! 
Na wiasnu – jak daść Boh – hranieć 
Prancuz, Palak z żaúnierami, 
I jak Polszcza úsia ústanieć –  
Idziom i My z Palakami. 
Kali staniem z Palakami, 
Budziem roúnymi z panami, 
Usim szczaście Boh nam daść, 
I prapadzie Maskoúska úłaść! 
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Кастусь Каліноўскі 

МУЖЫЦКАЯ ПРАЎДА 
N 1 

Дзецюкі!  
Мінула ўжэ тое, калі здавалася ўсім, што мужыцкая рука здасца то-

лька да сахі, − цяпер настаў такі час, што мы самі можам пісаці, і то пі-
саці такую праўду справядліву, як Бог на небе. О, загрыміць наша праў-
да і, як маланка, пераляціць па свеце! Няхай пазнаюць, што мы можам 
не толька карміць сваім хлебам, но яшчэ і ўчыць сваей мужыцкай праў-
ды.  

Пыталі і пытаюць усе, што чуваці на свеце, хто нам, бед[н]ым му-
жыкам, дасць вольнасць? Но праўду сказаўшы, мала хто хоча сказаці 
так, як сумленне кажа − па справядлівасці. Мы, мужыкі, браты вашыя, 
мы вам будзем гаварыць цэлую праўду, толька слухайце нас!  

Маскалі, чыноўнікі і многа паноў будуць перапыняць пісьмо наша 
да вас, но найдуцца людзі і з мужыкоў разумнейшыя, і з панскага роду, 
і з местачковых, што хочуць вашай свабоды, вашага шчасця, − яны то 
вам самі гэта пісьмо даваці будуць, каб вы зналі, хто ваш прыяцель, а 
хто ваш вораг.  

Шэсць лет ужэ мінула, як пачалі гаварыць а свабодзе мужыцкай. 
Гаварылі, талкавалі і пісалі многа, а нічога не зрабілі. А гэты маніфэст, 
што цар з сэнатам і з панамі для нас напісаў, то такі дурны, што чорт 
ведае да чаго ён падобны, − ніякай у нём няма праўды, няма з яго для 
нас ніякай карысці. Парабілі канцылярыі, зрабілі суд, як бы гэта не ўсё 
роўна браць у ср… чы з судом, чы без суда. Парабілі пісараў, пасрэдні-
каў, а ўсё за мужыцкія грошы, і вялікія грошы − чорт іх ведае на што; 
для таго хіба, каб запісывалі ў ксёнжкі, як многа напішуць на ср… му-
жыцкіх. А з гэтага то і відаць, што нам нічога добрага і не думалі зрабі-
ці.  
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Праўда, абяшчалі то калісь даць нам вольнасць, но як нам здаецца 
на наш мужыцкі розум, што хочуць ашукаці, бо калі праз шэсць лет ні-
чога не зрабілі, то чэраз рок пэўне не зробяць. Могуць яшчэ напісаці і 
другі маніфэст, яшчэ большы ад гэтага, но і з гэтага другога маніфэсту 
нічога добрага, як і з першага, не будзе.  

Ад маскаля і паноў няма чаго спадзяваціся, бо яны не вольнасці, а 
глуму і здзерства нашага хочуць. Но не доўга яны нас будуць абдзіраці, 
бо мы пазналі, гдзе сіла і праўда, і будзем ведаць, як рабіць трэба, каб 
дастаць зямлю і свабоду. Вазьмемся, дзецюкі, за рукі і дзяржэмся ра-
зам! А калі паны схочуць трымаць з намі, так няхай жа робяць па свен-
тай справядлівасці: бо калі іначай − так чорт іх пабяры! Мужык, пакуль 
здужае трымаці касу і сакеру, бараніць свайго патрапіць і ў нікога ласкі 
прасіць не будзе.  

Гэту Мужыцкую Праўду напісаў і зноў пісаці будзе  
Яська-гаспадар з-пад Вільні 

N 2 
Дзецюкі!  
Калі Бог стварыў усіх людзей вольнымі і ўсім даў адзінакую душу, 

так скуль жа гэта ўзялося, што адзін марнуе да і над людзьмі збыткуе, а 
другі, бедны, паншчыну служыць альбо аброкі ў казну плаціць?  

Кожны па-свойму талкуе, на сваю старану цягне. Цар кажа, што ён 
добра нам думае, а паны кажуць, што яны добра думаюць нам зрабіці, а 
мужык бедны ад іх дабросці як прападаў, так і прападае.  

Каб расталкаваць людзям, у чом праўда, я пішу пісьмо, а пісаці бу-
ду, як Бог і сумленне кажа − вы адно мяне, такога самага мужыка, як і 
вы, паслухайце добра.  

Быў то калісьці народ наш вольны і багаты. Не помняць гэтага на-
шыя бацькі і дзяды, но я вычытаў у старых ксёнжках, што так калісьці 
бывала. Паншчыны тагды ніякай не было. І няма чаго таму дзіваваціся, 
бо было лесу шмат, поля колька хочаш, а людзей то мала, так нашто ж 
служыць паншчыну за зямлю, калі кожны мог лесу выцерабіць, хату са-
бе паставіць і меці сваё поле.  

Но ў суседстве з намі жыў Немец і Маскаль. Аднаму і другому ба-
гацтва нашае калола ў очы − каб іх так колька схапіла, да і хацелі нас 
сагнаць з нашай бацькаўшчыны. Трэба было бараніціся, так Кароль ка-
жа − “хадзем бараніці”, а тут не ўсе ідуць, да і мала нашых пайшло. 
Выгналі то Маскаля і Немца − но каб жэнкі да і дзеці гэтых, што хадзілі 
на вайну, мелі за чым пражыці, так Кароль наш і напісаў такое права: 
“Гэтыя, што не хочуць ісці бараніці сваей зямлі, няхай абрабляюць поле 
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гэтым, што б’юцца за вольнасць і шчасце ўсіх”. І гэтак было доўга: адне 
баранілі краю, усё хадзілі па войнах, а другія то гаралі, то сеялі, то касі-
лі, то жалі. Згэтуль то і ўзялася гэта паншчына. Судзеце ж цяпер самі, 
чы можна было зрабіці справядлівей, як зрабіў калісьці наш Кароль По-
льскі да і Літоўскі? Но калі Маскаль з Немцам хітрасцею нас падбіў і 
пайшоў ронд маскоўскі, так і ўсё зрабілася па-чартоўску. Стаў зараз 
маскаль свой ронд уводзіць у нашым краю і кажа: “Мужык, давай рэк-
рута, мужык, давай падаткі, да і паншчыну яшчэ служы альбо плаці аб-
рок у казну!” Так якая ж тут ужэ справядлівасць, калі ўсенька, што цяж-
ка, зваляюць на мужыка, калі з яго дзяруць астатню шкуру, б’юць і пла-
каць не даюць! Ачунялі то былі мужыкі, угледзелі, што кепска, дай да-
вай бунтаваціся пад Касьцюшкаю, а Касьцюшка то кажа: “Калі мужыкі 
хочуць ужэ самі бараніці сваю зямлю, так няхай жа не служаць панш-
чыны да і не плацяць у казну аброку за зямлю”. От гэта так справядлі-
васць! Но што ж, калі маскаль спыніў Маніхвэст Касьцюшкі, каб не па-
бунтаваў усіх мужыкоў. Для таго-то і пабілі маскале Касьцюшку, бо каб 
мужыкі ўсе разам былі збунтаваліся і ўхапілі за сакеры, нажы і косы, 
так бы маскаль мусіў бы прапасці без паўстаня і мы на век вякоў ужэ 
былі бы вольныя.  

Так з гэтага пісьма і відна: што мужыкі панскія і казённыя не павін-
ні плаціць ані чыншу паном, ані аброку ў казну за зямлю, бо гэта зямля 
да нас належыць; но калі будзе вайна з маскалём за нашу вольнасць, то 
той час трэба ўсім ісці на вайну проціў маскаля. А то для таго, каб хут-
чэй прагнаць маскаля з яго сабачым рондам, і каб ніколі, ніякай, нікому 
мужыкі паншчыны не служылі і ніякага ў казну аброку не плацілі, і каб 
на век вякоў народ наш быў вольны і шчаслівы. А калі вас хто будзе 
падмаўляць рабіці іначай: чы то спраўнік, чы то акружны, чы то лапсэ-
сар, чы то пан, то вы яго не слухайце, бо то пэўна ашуканства, што за 
царскія альбо панскія грошы вечнай вашай згубы хоча!!  

Яська-гаспадар з-пад Вільні 
N 3 

Дзецюкі!  
Жывучы пад рондам маскоўскім, кожны ведае, што ён нас абдзірае 

і глуміць, но мала хто добра падумаў, чы можна ад яго спадзяваціся ча-
го-лень для нас альбо для дзяцей нашых? Я, дзецюкі, лепш знаючы ад 
вас, уздумаў напісаці пісьмо, каб не маглі туманіць розуму вашага. Для 
таго чытайце з увагаю, а як перачытаеце, давайце да другой вёскі.  

Чалавек то такую мае натуру, што альбо нічога не ведае і нічога 
меці не хоча, альбо калі даведаецца, то хоча зразумеці добра і дастаці 
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ўсенька, што яму належыць. Гэта вялікая праўда. От яшчэ нядаўна гава-
рылі нашыя, што яны створаны для таго, каб служылі паншчыну і былі 
нявольнікамі, а гаварылі для таго, што нічога не ведалі і нічога меці не 
хацелі, − а чы сягодня гэтак скажуць, калі ўжэ ведаюць многа і многа 
хочуць? Сягодня ўсе ўжэ паразумнелі, усе ўжэ мужыкі талкуюць, што 
Бог стварыў чалавека, каб ён карыставаў з вольнасці справядлівай, і 
смяюцца, як гэта маглі інак думаці. Гэта права, што народ робіцца ра-
зумнейшым, выходзіць ад самога Бога, а хто яму схоча спраціўляціся, 
таго альбо сам Бог, альбо народ па прыказу Боскаму з зямлёю змяшае!  

Вы, дзецюкі, пэўне вельмі цікавыя, скуль жа гэта народ так пара-
зумнеў? Я вам скажу, скуль гэта.  

Калі Пранцуз пад Свістаполем заўсім пабіў маскаля, то для таго 
каб маскаль не меў сілы і грошы, прыказаў народаві даці вольнасць, не 
браці рэкрутаў і вялікіх падаткаў. Маскаль згадзіўся на гэта, бо думаў, 
што народ дурны і патрапіць яго ашукаці! Ён то хацеў адно перамяніць 
няволю, но, бачу, вельмі ашукаўся, бо хаця нам ронд маскоўскі нічога ў 
шэсць лет не зрабіў, но мы як пачулі, што і мужык можа быць вольны, 
так пачалі пытаціся ў людзей разумнейшых і талкаваці паміж сабою, аж 
зразумелі, што то вольнасць значыць. От скуль гэта ўзялося, што народ 
паразумнеў. Мы сягодня ўсе ўжэ ведаем, што чалавек вольны, гэта калі 
мае кусок сваей зямлі, за катору ані чыншу і аброку не плаціць, ані пан-
шчыны не служыць, − калі плаціць малыя падаткі і то не на царскія 
стайні, псярні і курвы, а на патрэбу цэлага народу, − калі не ідзе ў рэк-
руты чорт ведае гдзе, а ідзе бараніці свайго краю тагды толька, калі які 
непрыяцель надыдзе, − калі робіць усенька, што спадабае і што не 
крыўдзіць бліжняга і хвалы боскай, − і калі вызнае тую веру, якую выз-
навалі яго бацькі, дзяды, прадзеды. От што вольнасць значыць. Сягодня 
то ронд маскоўскі нас не атуманіць, бо мы цяпер не такія дурныя, як 
былі ўперад, і пазналі, што нам ні маніхвэстаў царскіх, а вольнасці пат-
рэба.  

Маскаль то хітры, ён-то, дзецюкі, хоча, каб не даці нічога, а народ 
думаў, што ўжэ мае ўсё як належыць. Не мерыўшы, судзеце хаця з гэта-
га а яго хітрасці. Два рокі ўжэ таму, калі яшчэ ніякіх маніхвэстаў а во-
льнасці не аб’яўлялі, народ у Пецярбургу, Маскве і па цэлай Расеі пачаў 
вельмі крычаці, што калі ронд не дасць яму вольнасці, то ён цэлаю гра-
мадою 19 фэвраля збунтуецца. Тагды цар, бачу, збаяўся і вялеў сэнатаві 
з’ехаціся, а народаві аб’явіць, што ў посце вольнасць дастане. Народ 
дурны паверыў да і разышоўся, а цар, з сэнатам паталкаваўшы, як міну-
ла трывога, так і аб’явіў у мейсцу вольнасці маніхвэст, а ў маніхвэсце 
прыказывае мужыкам служыць да часу паншчыну па-старому, а па-но-
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ваму заплаціць больш грошай у казну на пісараў, пасрэднікаў, да і чорт 
іх ведае на што. Судзеце ж цяпер самі, чы ж не ашуківаюць нас?  

Но не на доўга здасца ім круцельства, бо, як я казаў, мы ўжэ пазна-
лі, што нам не маніхвэстаў, а вольнасці патрэба − і то вольнасці не та-
кой, якую нам цар схоча даці, но якую мы самі, мужыкі, паміж сабою 
зробімо. А для таго, дзецюкі, каб ніхто вас не мог ашукаці, цяпер ужэ 
талкуйце паміж сабою, якой вам вольнасці патрэба і якім адно спосабам 
мужык яе дастаць можа. Толька, дзецюкі, смела, бо з намі Бог і праўда, 
а калі мы з Богам, то з намі ваяваці трудна, бо боска моц вяліка а наро-
ду многа.  

Так з гэтага пісьма і відна: што няма чаго ждаці ад нікога, бо той 
толька жне, хто пасее. Так сейце ж, дзецюкі, як прыйдзе пара, поўнаю 
рукою − не шкадуйце працы, − каб і мужык быў чалавекам вольным, як 
е на цалюськам свеце. Бог нам дапаможа!!!  

Яська-гаспадар з-пад Вільні 
N 4 

Дзецюкі!  
Няма і куска зямлі на свеце, каб людзі былі адзін у другога ўсё доб-

рыя, не хацелі жыці з крыўдаю свайго бліжняга. Для таго, каб была 
справядлівасць і праўда на свеце, а злыя людзі не збыткавалі і крыўды 
другім не рабілі, е ронд, што бярэ падаткі, робіць школы, наўчае кажна-
га, каб жыў па праўдзе, становіць суд; а калі гэта не памагае і робіцца 
несправядлівасць, то наймае войска і так сцеражэ кажнага ад ліха і 
здзерства. От на што ронд патрэбны. І як добры слуга глядзіць худобы 
гаспадарскай і слухае свайго гаспадара, так добры ронд глядзець паві-
нен шчасця людзей, слухаць народу і рабіці так, як народаві лепей. І не 
дзіва, бо не народ зроблены для ронду, а ронд для народу.  

Гэтак, дзецюкі, робіцца на цалюськам свеце. А калі за граніцаю, чы 
то ў Пранцуза, чы ў Англічаніна, народ спагадае рондаві, то для таго, 
што ронд слухае народу і робіць так, каб народ быў багаты і шчаслівы.  

А ў нас, дзецюкі, чы гэтак? Чы ў нас е справядлівая наука ў шко-
лах, што учыць жыці без крыўды другога? Чы е праўда і справядлівасць 
у судзе? Чы можа чалавек быць пэўны, што яго ніхто не скрыўдзіць? 
Чы ронд маскоўскі думае аб людзях, каб яны маглі жыці шчасліве? Са-
мі скажэце.  

У нас, дзецюкі, адно учаць у школах, каб ты знаў чытаці па-маскоў-
ску, а то для таго, каб цябе заўсім перарабіці на маскаля. Суды маскоўс-
кія − гэта воўчая яма, гдзе не разбіраюць, чы за табою праўда, чы не, а 
скубуць адно як могуць. Бяспечнасці пад маскалём ніякай няма, хто 
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дужшы, той і глуміць; а войска то не для таго трымаюць, каб аберагаці 
кажнага ад злых людзей і ад глуму, а для таго, каб не пазволіць народа-
ві і застанаць, калі пазнае сваю няволю, калі згледзіцца, што дзяруць з 
яго над сілы. Ронд маскоўскі, як той ліхі пан, што, пачаўшы ад камісара 
аж да цівуна, пазваляе кажнаму народ глуміці, каб [ад]но як найбольш 
грошай у кішэнь яго дасталася. Ронд маскоўскі, дзецюкі, не так робіць, 
як рабіці трэба, не думае, каб палегчыць народаві, а вымышляе адно 
спосабы, як абадраці і заўсім людзей зглуміці.  

Чаму гэтак робіцца пад рондам маскоўскім, я вам скажу − вы адно 
мяне паслухайце.  

Ронд гэта заўсім так сама, як чалавек. І як чалавек мае галаву на 
тое, каб думаў, а рукі і ногі, каб зрабіў так, як задумаў, так ронд мае ца-
ра, каб рондзіў, а чыноўнікаў па ўсіх местах і мястэчках, каб рабілі, як 
цар захоча. Для таго як галава ў чалавека калі задумае кепскае, то ногі і 
рукі кепскае зробяць, так у рондзе калі цар глуму захоча, то чыноўнікі 
глуму наробяць. А з гэтага то і відаць, што здзерства, якое ў нас вычаў-
пляюць, то не для таго робіцца, што ў нашым краю няма людзей, здат-
ных на чыноўнікаў, гатовых і жыццё сваё аддаці для народу, а для таго, 
што цар гэтакіх людзей у Сыбір высылае, а за нашыя грошы назначае 
чыноўнікамі гэтых, што адно самі людзей глумяць, другім глуміці паз-
валяюць і Бога не баяцца. Гэтакі чыноўнік не давядзе ўжэ да розуму − 
ён, калі і няма прыказу цара, то сам выдумае спосаб, як абадраці бедны 
народ. І гдзе ж тут шукаці праўды?  

Так з гэтага пісьма і відна, што глум, здзерства і несправядлівасць 
выходзіць ад самога цара − ён-то з нас выбірае войска, ён-то з нас 
выдзірае грошы нібы на патрэбу народа, а ўзяўшыся за ўсімі гыцлямі за 
рукі, адно нас цяменжыць, трымае ў няволі. Но прыходзіць яму ўжэ ка-
нец, бо мужык пачуў вольнасць, а мужыцкая вольнасць − гэта ўсё роў-
на, што шубеніца для ўсіх здзерцаў і глуміцеляў народа! Для таго-то 
цар спыняе вольнасць мужыцкую і спыняці будзе, для таго-то калі ў па-
ноў сто раз пытаў, якую яны хочуць даці вольнасць мужыкам, у мужы-
коў і разу не спытаў, якой яны хочуць вольнасці. Ён знае, якая то воль-
насць мужыцкая, ён ведае, што мужык хоча, каб ніхто не смеў драці з 
нікога − і для таго як мы яго ронду, так ён нашай вольнасці баіцца.  

Дзяры з нас, цар, дзярэце з нас, чыноўнікі яго, хаця да астатняй 
шкуры, но памятайце, што і на нас прыйдзе пара, памятайце, што калі 
мужык разгуляецца, то, як свет шырокі, кроў ваша пальецца!!!  

Яська-гаспадар з-пад Вільні 
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N  5 
Дзецюкі!  
Мала таго, што з мужыка дзяруць на ўсякія падаткі астатню кашу-

лю, мала таго, што ніколі не можаш дабіціся да куска хлеба, а ўсё, што 
заробіш, аддаці мусіш чорт ведае каму і чорт ведае на што, мала таго, 
кажу, што жыццё нашае горша сабачага, − но скажэце, мае міленькія, 
чы есць паміж намі хто-лень, каб не аплаківаў яшчэ альбо свайго сына, 
альбо свайго брата, альбо свайго мужа, што цар забраў яго ў рэкруты да 
і загнаў чорт ведае гдзе?  

Працуе бацька цяжка на дзецеткі свае, гадуе маці сына, ночанькі не 
спіць, а цар, сабача яго вера, як гэты воўк, закраўшыся, вяліць лавіці, у 
дыбы скуці і гнаці ад радні далёка. А маскоўскае жыццё − горка ўжэ до-
ля. Забыці там трэба, што есць у нас наша бацькаўшчына, што есць у 
нас наша радня, а аддаці жыццё не за дабро і шчасце ўсіх, а за ліха і 
вечну няволю нашых братоў. Гэтакага ліха, дзецючкі, і скаціна не знае, 
а вы, мае міленькія, пэўне, і не падумалі, скуль яно на нас навязалася, 
чы гэтак было за нашых дзядоў і прадзедаў і чы гэтак мусіць быці? Усё 
гэта я вам расталкую, а хто мае праўду ў сэрцы і дабра хоча, той мяне 
паслухае.  

Помняць яшчэ нашыя дзяды, паказываюць яны, што за іх часоў му-
жыкі рэкрута і не зналі. Было войска, то праўда, но войска польскае ўсё 
было зэ шляхты, а калі мужыкі часамі захацелі ісці на вайну, так зараз з 
іх знімалі мужыцтва, да і паншчыну, давалі зямлю, а ўсю вёску рабілі 
шляхтаю. Стуль-то ў нас і парабіліся гэтыя аколіцы шляхецкія. Так за 
тое, што чалавек шоў на вайну, бараніў сваю бацькаўшчыну, то ронд 
польскі даваў зямлю, даваў вольнасць, даваў шляхецтва, − а маскаль чы 
гэтак робіць? За тое, што мы яму 25 лет на войнах служымо без людс-
кой стравы і адзежы, мала таго, што не дае шляхецтва, но, сабача юха, 
не дае нават куска зямлі, каб мог, хаця цяжка гаруючы, дабіціся да спа-
койнай смерці. Праслужыўшы 25 лет да і торбу ўзяўшы, ідзі жабраваці!  

А што граху набярэшся перад Богам, спрыяючы маскалеві, таго ні-
колі Бог не даруе. Ідзе пранцуз даваці вольнасць мужыкам, бунтуюцца 
местачковыя да і маладзёж за сваю і нашу вольнасць і веру, а мы-то да-
емо рэкрута і нашымі грудзьмі цар маскоўскі застаўляецца, і нашымі 
рукамі ўсмірае бунты і запрагае нас усіх у вечну няволю. Таго, хто нам 
добра думае, мы выганяем, таму, хто нам ліха робіць, мы памагаем, − і 
чы ж не грэшна перад Богам, а не стыдна перад цэлым светам − самі 
скажэце?  

Праўда, што мы былі дурныя і, як гэтыя авечкі, нічога не зналі, но, 
здаецца, пара ўжэ паразумнець, угледзець праўду. Вы ведаеце, дзецюкі, 
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добра, што пранцуз прыказаў не даваці ўжэ больш маскалеві рэкрута, 
для таго, калі цар захоча ўзяці, так, цэлымі грамадамі згаварыўшыся, 
нігдзе яму не давайце. Ён цяпер хоча ўзяці 5 з тысяча, но як мы яму да-
мо 5, то ён пазней захоча ўзяці 10, і зноў пойдзе па-старому. Цяпер мы 
яму аддамо гыцляў, но пазней трэба будзе аддаці і сваіх сыноў. Так для 
таго, дзецюкі, талкуйце добра і не давайцеся ашуківаць. За мужыцкую 
крыўду стойце смела, усе разам, і калі хто захоча крыўдзіць вас, выця-
гаці рэкрута, то хто бы ён ні быў, чы то старшына, чы акружны, чы 
хоць сам губэрнатар, то вы яго таўчэце мужыцкаю рукою, а будзе воль-
насць і рэкрута не будзе, і Бог нам дапаможа!  

Так, дзецюкі, па дабросці да ладу не дойдзем!  
Яська-гаспадар з-пад Вільні  
Паказываюць, што мужыкі кала Варшавы збунтаваліся і не далі 

рэкрута. Тагды цар паняволі мусіў дараваці.  
Так пытаю вас, дзецюкі, − што ж нам трэба зрабіці? 

N  6 
Дзецюкі!  
Чы мая праўда горка, чы яна салодка, я пісаў заўсюды і пісаці бу-

ду − учыў я вас, як рабіці трэба, і ўчыці буду. Вы адно слухайце мяне, 
талкуйце добра і рабеце так, як сумленне вам скажа, а Бог яшчэ злітуец-
ца над намі і дасць нам шчасце, і дабро ў нас будзе.  

Калі Бог, стварыўшы чалавека, даў яму душу, то не на тое, каб ён 
жыў, як сабака, на гэтам, а на тамтам свеце прападаў на век вякоў у 
мэнках пякельных, − а для таго, дзецюкі, каб знаў закон Божы, знаў 
свайго Бога, знаў сваю веру і заслужыў на шчасце нябеснае. Калі сын 
боскі, прыйшоўшы на гэты свет, устанавіў праўдзівую веру і за гэту ве-
ру цярпеў крыжовыя мэнкі, то не для таго, каб якіясь там цары маскоўс-
кія, байстручага роду, перамянялі закон Божы, а мы, на прыказ гэтых 
цароў, выракаліся веры сваіх дзядоў і прадзедаў і не хвалілі Бога, а рад-
ню царскую, но для таго, дзецюкі, Бог найвышшы цярпеў за нас, каб за-
кон яго быў ужэ вечны, ніхто не смеў перамяняці, а мы з цэлай моцы 
трымаліся яго.  

Но чы гэтак, дзецюкі, робіцца ў нас, як сам Бог прыказывае, чы 
дзержымося мы закону боскага? Самі скажэце. Ні адзін ужэ, можа, за-
быўся, што бацька яго быў яшчэ справядлівай уніяцкай веры і ніколі 
ўжэ не спомніць на тое, што перавярнулі яго на сызму, на праваслаўе, 
што ён сягодня, як той сабака, жыве без веры і, як сабака, здохне чартам 
да пекла!!! О, дзецюкі, ліха такому чалавекові! А калі мы будзем гэтак 
рабіці з Богам, так што ж Бог найвышшы з намі зробіць? Аддасць у пек-
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ла на вечныя мэнкі, будуць чэрты душу нашу на кускі рваці, а смала ў 
вантробах кіпеці будзе. Пазнаеш тагды сваё ліха − но ў пекле паняўчасе 
ўжэ будзе, не перапросіш тагды ўжэ справядлівага Бога і мэнкам тваім 
ніколі канца не будзе.  

Цяпер пытаю вас, дзецюкі, − хто ж нам гэта ліха нарабіў і што зра-
біці трэба, каб мы былі шчаслівыя і на гэтам, і на тамтам свеце?  

Нарабіў нам гэтага ліха, дзецюкі, гэта цар маскоўскі, ён-то пераку-
піўшы многа папоў, вялеў нас у сызму запісаці, ён-то плаціў грошы, каб 
мы толька перахадзілі на праваслаўе, і, як гэты антыхрыст, адабраў ад 
нас нашу справядлівую − уніяцкую веру і пагубіў нас перад Богам на 
векі; а зрабіў гэта для таго, каб мог нас без канца драці, а Бог справядлі-
вы не меў злітавання над намі.  

Но, Божа вшэхмоцны, міласерны ты наш пане, ты аб нас не забы-
вай, злітуйся над намі, памажы нам у нашай нядолі, выжані маскаля з 
нашага краю, дай нам праўдзівую вольнасць і веру нашых дзядоў і 
прадзедаў, а касцёлы, што маскаль, нячыста яго сіла, параскідаў альбо 
перарабіў на стайні і цэркві, зноў заяснеюць тваею хвалою і народ у ніх 
хваліці цябе будзе, як хвалілі нашыя прэдкі. Заспяваем тагды ў адзін го-
лас нашу песнь святую: “Сьвенты Божэ, сьвенты моцны, сьвенты несь-
мертэльны − змілуй сен над намі!” − і Бог найвышшы змілуецца над на-
мі, дапаможа нам у нашай працы, а на тамтам свеце дасць крулества ня-
беснае − і не будуць ужэ дзеткі нашыя сваю матку праклінаці, што на 
свет радзіла!  

Паказываюць людзі, што свенты Ойцец аж з Рыму прыслаў ужэ да 
нас сваё благаславенне (но маскаль яго спыняе) − гавораць, што прыш-
ле і ксяндзоў, што будуць прымаці на уніяцкую веру. Тагды, дзецюкі, 
хто адно верыць у Бога, яго сына і духа святога, няхай зараз пакідае 
сызму і пераходзіць на праўдзівую веру дзядоў і прадзедаў. Бо хто не 
пяройдзе на унію, той сызматыкам застанецца, той, як сабака, здохне, 
той на тамтам свеце пякельныя мэнкі цярпеці будзе!  

Так годзе ж ужэ, дзецюкі, жыці без ніякай пацехы на свеце, калі 
Бог міласерны мае злітаванне над намі, а ты, чалавеча, як перачытаеш 
альбо пачуеш гэту праўду, згавары пацеры, каб Бог вшэхмоцны дапа-
мог людзям, што дабро нам думаюць, што хочуць, каб мы былі воль-
ныя, як шляхта, мелі сваю зямлю, як шляхта, хвалілі Бога па праўдзе і 
заслужылі на Неба на тамтам свеце.  

Гэтага для вас ад душы хоча ваш брат, такі самы з дзядоў-прадзе-
даў мужык, як і вы, но яшчэ уніяцкай веры  

Яська-гаспадар з-пад Вільні 
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N 7 
Дзецюкі!  
Доўга маўчаў я, не казаў вам нічога, бо хацеў разгледзецца добра 

да разабраць, што гэта дзеецца на свеце, штоб ужэ спавясціць вас па 
справядлівасці да сказаць, як наказуе Бог да сумленне, што нам цяпер 
трэба рабіці. Ждаць моўчкі больш ужэ нязмога! Памяркуйма толькі, 
што думаюць цяпер зрабіць з намі. Абяцаў нам цар зямлю. Чыноўнікі, 
папы да маскалі, усі ў адзін голас дурылі нас, што цар нам шчыра думае 
да дасць волю, Справядлівую Волю. І слухалі мы цара. Казаў ён нам 
яшчэ два гады служыць паншчыну, і паншчыну мы адбывалі. Наказаў 
цар некрута, далі мы яму і некрута, а самі моўчкі глядзелі, як нашых 
сынкоў да братоў на край света пагналі. Накінуў нам падушнага − пла-
цілі мы падушнэ за жывых і ўмерлых, за дзяцей да за старцаў няду-
жых, − плацілі мы земску павіннасць да ўсялякія зборы, плацілі на па-
сярэдніка, на праўленне, старшынам, пісарам, акружным, асэсарам − да 
Бог ведае каму ні плацілі, − да ўсё не пыталісь, куды йдуць нашы гро-
шы. Усі нас крыўдзілі да ўсі абдзіралі; біў нас сільнейшы, крыўдзіў ба-
гатшы − а на тое нідзе не было справядлівасці. Мы ўсё маўчалі да слу-
халі, усім кланялісь, за ўсё плацілі, усё цярпелі, ждучы канца, бо 
спадзяялісь Справядлівай вольнасці, спадзяялісь, што дадуць вольную 
зямельку да ў падушнам справядлівы пабор будзе. Заміст таго, штоб ад-
даць нашу зямельку да якую ж зямлю?! Гэту, што з дзядоў-прадзедаў 
кроўнаю працай дзесяць раз ужэ на яе зарабілі да заплацілі. За гэту зям-
лю цар наказуе нам чыншы плаціць у казначэйства. Да якія ж чыншы? 
Якія ўздумаецца пастанавіць чыноўнікам да судовым кравапійцам, да 
яшчэ з кожным годам усё большыя да большыя. Так волі нам ужэ і не 
будзе: век цэлы плаці да на век нясі астаткі, штоб адплаціцца палатам 
да праўленням. Падмануў жа нас цар, а яго служкі − папы, чыноўнікі да 
маскалі − падвялі нас, як чорт добру душу.  

Мала таго: беручы некрута на весні, казаў цар, што больш браць не 
будзе. Мы, як тая дзяціна, і паверылі, што не будзе, а цяпер бач! − і 
зноў цар наказуе з кажнае воласці пастанавіць па сто хлопцаў, што пой-
дуць у маскалі па ахвоце, а як ахотнікаў не будзе, так грамада пры-
судзіць, каму йсці ў некруты. Скруціўся хіба! −  штоб то хто йшоў у 
маскалі па ахвоце. Так ось ужэ ў другэ падмануў нас цар з некрутам. 
Узяў пяцёх з тысячы, а цяпер давай сто з воласці, а ў осені яшчэ можа 
дзвесце або трыста захоча, бо цар са сваімі маскалямі не падужае му-
жыкоў, што падняліся ў Польшчы, і не падолее Пранцуза, што за Поль-
шчу ўступіўся. У Польшчы мужыкі таксама, як і мы, спадзяялісь на ца-
ра да ждалі волі ад няго, да як пабачылі, што цар толькі лёстачкамі ду-
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шу выймае, а новымі падаткамі, некрутам да чыншамі астатню сарочку 
з ніх здзерці хоча, от усі разам з віламі да з косамі пайшлі дабівацца 
зямлі да праўды, а іншы і святой уніяцкай веры. От і дабілісь. Выйшаў 
ужэ Польскі Маніхвэст. Зямля вольна даецца ўсім мужыкам, бо гэта іх-
ня зямля з дзядоў-прадзедаў, за гэту зямлю ніхто не мае адрабляць пан-
шчызны і чыншаў ніякіх нікому плаціць; падушнага больш не будзе, а 
толькі падымнэ, як колісь плацілі; некрута больш не будзе, а ўсі мужы-
кі, і паны, і мяшчане, усяк адслужыць 3 гады ў сваей зямлі і зноў сабе 
вольны. Уніяцкія касцёлы, што маскалі забралі, аддаюцца назад унія-
там, і хто хоча, мае права хрысціць дзяцей па-уніяцкі да да уніяціх 
ксяндзоў ісці да споведзі і па-старому Богу маліцца, як яшчэ бацькі на-
шы малілісь.  

Но цяпер самі разбірайце: дзе больша праўда, ці ў польскам маніх-
фэсце, ці ў царскам? Цар абяцаў даць вольнасць − да не даў. Абяцаў не 
браць некрута, а цяпер ужо другога наказуе. Польскі маніхвэст даў зям-
лю, не бярэ некрута, скінуў падушнэ, павярнуў унію. Но скажыце ж, 
браткі, хто нам лепш думае?! Памог бы Пранцуз і нам, як памагае му-
жыкам у Польшчы, − дык што ж − цар адказуе, што ў нас мужыкі ўсім 
давольны, іншае волі не хочуць, што яны любяць цара да душы, што 
шлюць яму лісты, да зносяць падаткі, да ахвотна плоцяць чыншы, а 
некрута пастановяць колькі цару заўгодна, а уніі ніхто не хоча! І тут нас 
цар падманывае, скрывіць хоча праўду, штоб нас саўсім пагубіць. А 
Пранцуз на нас толькі ждзе: да каму ж ён памагаць стане, калі ў нас 
будзе ціха. А мы, хоць нам царскія служкі зняверылісь надта, робім усё, 
што яны нам ні скажуць. Такім спосабам не зазнаць нам волі да спра-
вядлівасці. Не так думалі мужыкі ў Польшчы. Служылі яны яму верна, 
як і мы, да, пабачыўшы, што не выслужаць нічога, сталі дабівацца і да-
білісь волі. А і іх царскія служкі дурылі, як нас цяпер дураць − падмаў-
лялі, штоб слаць лісты да цара перапрашаючы, да па-старому несці па-
даткі, да даваць некрута, учылі і іх, як даносіць адзін на аднаго, як ла-
віць да маскалям адстанаўляць, да мала знайшлося такіх, штоб то, не 
баючысь Бога ні сораму людскога, служыць маскалям, бо ўжэ спазналі 
мужыкі царскую думку. А такіх, што за грошы не пабаялісь служыць 
ворагам нашым, што не хацелі мужыкам зямлі да праўды на свеце да 
спрэчны былі новай вольнасці да новаму польскаму маніхвэсту, гэтакіх 
вешаюць, як подлых сабак, селішча іх апусцелі, пайшлі з дымам іх ха-
ты, прапала марна худоба.  

Падумайце добра, да, памаліўшыся Богу, станьма дружна разам за 
нашую вольнасць! Нас цар ужэ не падмане − не падвядуць маскалі! Ня-
ма для ніх у нашых сёлах ні вады, ні хлеба − для ніх мы глухі і немы і 
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нічога не бачылі і не чулі. А пакуль яшчэ пара, трэба нашым хлопцам 
спяшыць з віламі да з косамі там, гдзе дабіваюцца волі да праўды − а 
мы, іх бацькі да жонкі нашы, сцерагці будзем да ўведамляць, адкуль на 
ніх цягне нячыста маскоўска сіла, да ад душы памагаць усялякімі споса-
бамі дзецюкам нашым, што за нас пойдуць біцца. − А будзе ў нас воль-
насць, якой не было нашым дзядам да бацькам.  

Яська-гаспадар з-пад Вільні 

ЛІСТЫ З-ПАД ШЫБЕНІЦЫ 
*     *     * 

І да нашага кутка даляцела ваша Газэтка, і мы яе з увагай прачыта-
лі; вельмі яна ўсім спадабалася, бо праўда напісана. Прыймеце для таго 
нашу падзяку, а пісьмо аддрукуйце, каб знаў свет Божы, як мужыкі Бе-
ларусы глядзяць на маскалёў і паўстанне польскае, чаго яны хочуць і 
чаго па сваей сіле дабіваціся будуць. Слова наша простае, но зато шчы-
рае; калі яно дойдзе да ронду польскага, адкрые яму нашу грудзь да і 
пакажа, што па-нашаму рабіці трэба, каб панаванню маскоўскаму не ця-
пер, то пазней канец ужэ палажыці.  

За ўсіх старон маскалі цяпер талкуюць нам без устанку а сваём 
брацтве з намі. Праўдзіва дзівота, жывучы пад рондам маскоўскім гэту-
лькі часу, цяпер ледзь мы аб гэтым пачулі, для таго не без карысці 
будзе паглянуць, як гэта маскоўскія браты самі ў сябе гаспадарылі да і з 
намі рабілі, каб пазнаць іх шчырасць і права на брацтва нашае. Не 
будзем гаварыці, з якіх народаў маскалі паўсталі, брацтва там не многа 
найдзем, няволя манголаў да і цароў маскоўскіх заўсім забіла ў гэтам 
народзе ўсякую памяць а свабодзе да і зрабіла з яго грамады людзей па-
ганых без мыслі, без праўды, без справядлівасці, без сумлення да і без 
баязні Боскай. З гэтакім народам цары маскоўскія, што то жывуць люд-
скою крыўдаю, падбілі зямлю нашу пад сваё панаванне, тут то мы іх і 
пазналі, гэтых, як яны сябе называюць, братоў нашых. Ронд польскі, 
правіўшы намі, не браў з нас рэкрута, не адрываў народу ад дзяцей, ад 
бацькоў да і ад зямлі роднай і не гнаў гдзесь у канец света, каб за-
вадзіць няволю, выціскаць слёзы і пракленства на душы нашай. Ронд 
польскі калі браў з нас падымнае, то не заводзіў гэтакіх стаенных па-
даткаў на душы нашы, што то да Бога адно належаць. Ронд польскі, ма-
ючы Бога ў сэрцу, не ўпісаў нас у сызму, у каторай адно за цара да за 
цара маліціся трэба, як бы ўжэ цар быў Богам на свеце, а вера да казны 
належала. Ронд польскі ўжо таму будзе 70 лет, выперажаючы многа су-
седскіх народаў, пачаў ужэ талкаваці а свабодзе мужыцкай і роўнасці 
братняй мужыка з шляхціцам, а енарал Касьцюшка, што то, кажуць, ка-
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ля Слоніма радзіўся і а каторым народ наш спявае, што ён вельмі быў 
добрым і маскаля крэпка біў, высказаўся ён за вольнасць нашу, но мас-
каль то перашкодзіў і завёў свае ронды. Пагляньма ж цяпер, што ён за-
раз пачаў рабіці, гэты дабрадзей мужыцкі, як сам цяпер кажа: найперш, 
каб не магло вырабляціся сумленне народнае, пакасаваў маскаль усе 
сходкі людзей выбарных, усе школы нашы, а так, абабраўшы з сумлен-
ня да і з розуму, а завёўшы ў нас свой парадак маскоўскі, пазволіў кож-
наму дужшаму глуміцца над бедным як толька хоча. Паноў заўсім уво-
льніў ад усякіх ценжараў, даў ім права завадзіць паншчыну маскоўс-
кую, а яна то не тры дай не шэсць дзён з хаты, но 6 дзён з душы рабо-
чай. Мужыку не толька што не даў ніякага права, но яшчэ адабраў і тое 
права, якое ён меў ад ронду польскага; многа людзей вольных да і кара-
леўшчызны вялеў у паншчызну ўпісаць, кажнаму можна было мужыка 
крыўдзіць, а чыноўнікі маскоўскія не рабілі яму ніякай справядлівасці, 
но яшчэ калі суд на глум не ссылаў мужыка ў Сібір, то аддаваў на веч-
насць у салдаты. Калі які пан, паслухаўшы сумлення, ішоў за праўду і 
справядлівасць і спраціўляўся прыказу царскаму, каторы кажа: “дзяры, 
бяры да і маўчы”, тады яго, калі не ўцёк да пранцуза, у турму бралі да і 
ў Сібір гналі, а двор з людзьмі ў казну забралі, стуль то ў нас і мужыкі 
казённыя. Пярвей яны служылі казне паншчызну, а после ў аброк іх 
упісалі, дай акром аброку ганялі без ніякай падзякі ўсялякаму чорту на 
работу: то акружному, то асэсару дай кожнаму, хто адно перакупіў. На-
чальства ось то якое маскоўскае для мужыкоў, а нібы дабрадзей! Няхай 
той сам судзіць, хто пісьмо маё чытаці будзе, я адно скажу па шчырай 
праўдзе: што калі нам пад рондам польскім не заўсім было добра, то як 
маскаль стаў намі правіць, зрабіў ён для мужыкоў чыстае пекла на све-
це. Тут сказаці яшчэ трэба, што ён змусіў нас пакідаці бацькаўшчызну, 
ісці ў рэкруты, дай ваяваці не за прыказ Боскі, не за праўду і справядлі-
васць, но за глум, за няволю не раз проціў братоў да бацькоў нашых. 
Тут сказаці трэба, што маскаль, дабрадзей мужыцкі, зняўшы з паноў 
усялякія падаткі, зваліў іх адно на мужыцкае племя, аблажыў падаткамі 
і мужыцкую зямлю, і мужыцкія хаты, і мужыцкую душу, і мужыцкія 
дзеці, і мужыцкую скаціну, жывых і ўмёршых. Но не тут яшчэ канец 
маскоўскага дабрадзейства. − З дзядоў і прадзедаў была ў нас уніяцкая 
вера, гэта значыць, што мы, будучы грэцкай веры, прызнавалі за намес-
нікаў Боскіх святых айцоў, што ў Рыме. Царом маскоўскім і гэта стала 
завідна, для таго, скасаваўшы ў Маскве грэцкую веру, а зрабіўшы царс-
кую, што то называецца праваслаўе, і нас адарвалі ад праўдзівага Бога і 
ўпісалі ў сызму пагану. Такім спосабам, абабраўшы з гроша, з рук спа-
собных, запраглі нас у паншчызну, і каб слёзы мужыцкія не трапілі пе-
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рад трон праўдзівага Бога, забралі нам і духоўну нашу пацеху − нашу 
веру уніяцкую. Праўда, людцы, ёсць за што падзякаваці!.. А чыноўнікі 
то маскоўскія - яшчэ адно дабрадзейства. Чытаў я ў ксёнжках, што ёсць 
на свеце якась саранча, катора як гдзе пакажацца, усю худобу гаспадар-
ску зглуміць. Маем мы, браткі, горшую яшчэ ад той саранчы, а гэта чы-
ноўнікі маскоўскія з сваёю “праўдаю” і “справядлівасцею”, яны людзі 
вельмі здатныя, што то па-маскоўску “праворныя”, умеюць так аблізаць 
чалавека, што з рук іх выйдзеш голенькі як маці радзіла − і жыві пад гэ-
такім рондам без суду і праўды. Зараз па вайне з пранцузам пад Севас-
топалем пачалі меж намі слухі хадзіці, што маюць мужыкам даць воль-
насць. Ждалі мы доўга, аж нарэшце тры леты таму выйшаў указ царс-
кі, − праўда, многа там было напісана, а карысці то для нас мала. Пара-
білі адно канцылярыі, пасрэднікаў, старшынаў, пісараў усё за грошы 
мужыцкія, а паншчызну як хадзілі, так і трэба было хадзіці. Дачуўшы 
мы гэта, сталі праціўны, і тут то і маскалі нашліся, каб прымусіць нас 
да міласці царскай, а нагайка казацкая мела скрапіць наш братні узёл, 
не ведаю адно з кім: ці з панамі, ці з маскалямі. Няхай за мяне скажуць 
тыя, што мелі ахвоту скрапляці, дабрадзеі нашыя, браты маскоўскія.  

Трудна сказаць, як доўга мы бы паншчызну хадзілі, каб не паўстан-
не польскае. Ронд польскі, аб’явіўшы свой маніхвэст, зямлю мужыцкую 
аддаў мужыком на вечнасць, і мы то перасталі зараз паншчызну 
хадзіць. А калі Бог усёмагучы навярнуў паноў да праўды і зрабіў іх пас-
лушнымі прыказам ронду польскага, тагды маскалём настаў кепскі час, 
і ён мусіў паняволі прыпісаціся да нашага і жыдоўскага брацтва. Бач, 
які мудроны брат; аднак крыху і так ашукаўся, бо як той казаў: “і ў бра-
та не свая хата”, і брат пайшоў бы ў паўстанне, каб меў якую качаргеш-
ку ў рукі ўзяці; а жыд, хаця пагаворка і кажа: “што як бяда, то да жыда”, 
не заўсягды голых прымае, тым бардзей такіх, што нажлапталіся няма-
ла і слёз і крові жыдоўскай. Но каб ляпей пазнаць маскоўскую хітрасць, 
пагляньмы шчырым окам, што цяпер маскалі выраблялі з намі, у гэту 
ліхую для сябе гадзіну, калі, пабіўшыся з палякамі, каб удзяржаць сваё 
панаванне, да нашага брацтва хоча ўпісаціся; ронд польскі цяпер аддае 
нам на вечнасць зямлю нашу за нашу працу, маскаль піша дай устанаў-
ляе якіясь там чыншы, каторым ніколі ніякага канца не будзе, як то меж 
мужыкамі казённымі. Калі ронд польскі дае нам вольнасць праўдзівую, 
маскаль, не кажу цэлымі сёламі, а цэлымі грамадамі гоніць людзей, заў-
сім адняўшы свабоду, у сібірскія пустыні. Калі ронд польскі ўсім брат-
нім народам дае самарондства, маскаль мала таго, што гэтак не робіць, 
но яшчэ там, гдзе жылі палякі, літоўцы і беларусы, заводзіць маскоўскія 
школы, а ў гэтых школах учаць па-маскоўску, гдзе ніколі не пачуеш і 
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слова па-польску, па-літоўску да і па-беларуску, як народ таго хоча, а ў 
гэтыя школы адно з другога канца света маскалёў насылаюць, што то-
лька ўмеюць красці, людзей абдзіраці дай служыць за грошы паганаму 
дзелу на глум народу. Дзікі маскаль думае, што калі можа народ абдзі-
раці за ўсякага дабытку, то і патрапіць кажнаму ўбіць у галаву свой 
дурны розум, дурны для таго, што розум маскоўскі калі не раз харашо 
кажа, то ніколі па-людску нічога не робіць, адно людзей абманывае, а 
перад кнутом царскім гнецца, як астатні валацуга. Трудна ўсё гэта рас-
ка[за]ці, што мы ўжэ кроўю запісалі, так што слёзы льюцца, чытаючы 
бяспраўе, якое маскалі рабілі дай да гэтай пары яшчэ робяць. Хто хоча 
дазнаць праўдзівага смаку, няхай сам пажыве пад рондам маскоўскім, 
то і паглядзіць, якое дабрадзейства мужыкі мелі; ось то для чаго кажам: 
што польскае дзела гэта наша дзела, гэта вольнасці дзела.  

Но не мала працы трэба, каб здабыць гэту свабоду, каторай жджэ 
ўсякі, пачаўшы ад дзіцяці да старога дзеда, бо калі маскаль гэтулькі лет 
упускаў свае пазуры ў грудзь нашу, так не дзіва, што трэба пацярпець 
доўга, каб вырвацца з-пад яго братняй апекі, для таго і не без карысці 
будзе, калі цяпер паталкуем, якія мы маем на то спосабы; гаварыць тут 
будзем мало, кожны ведае для чаго, бо маскаль не павінен ведаць, пера-
няўшы на прыпадак пісьмо гэта.  

Доўга палякі ждалі памоцы з заграніцы, народы чужаземныя кры-
чалі многа і да гэтай пары нічога для нас не зрабілі; кажуць, што яны не 
маюць ніякай патрэбы сваей у польскім дзеле, каб на маскаля ісці за нас 
ваяваці. Двесці лет таму назад, а бацькі нашы ляпей ужэ казалі: “Калі 
маеш Бога ў сэрцу і прыказ Яго, памагай бліжнему” і ішлі бараніць 
хрысціянства ад татарскай дзічы; да гэтакай памоцы хаця і маем права, 
но мы не вымагаем, няхай кожан робіць, як яму ляпей здаецца. Аднак 
сказаці тут трэба, што калі ўсе каралі падпісалі нашу няволю маскоўс-
кую, то яны вельмі скрыўдзілі чэсць сваю, што змыць гэтае бясчэсце не 
толька патрэба, но кожан мусіць, каб мець сумленне чыстае. Для таго, 
знаючы, як стаіць наша дзела за граніцай, не перастаем верыць, што 
мысль Боска, правёўшы векі, не дасць загінуць праўдзе і справядлівас-
ці, калі ўжэ не найдзе для таго спосабу ў цяперашнім парадку, разарве 
гэты узёл дай паверне сілу народу куды схоча. Нам адно сільна з шчы-
рай верай за сваё стаяці трэба, а ронд наш павінен быць на ўсё чуткі, 
каб мог для дабра народнага за ўсяго карыставаць; сілы нашы яшчэ вя-
лікі, ваяваць з німі можам Бог ведае як доўга, но для таго трэба, з аднэй 
стараны, іх аберагаць, а з другой, вырабляць што раз то новыя. І так ка-
лі паўстанне зроблена пад добрую пару, узрастае і ажыўляе народ, − не 
ў час, марнуе сілы кожнага, аслабляе ў прастоце духа дай разводзіць 
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страх і няверу ў дзела наша, у моц Божу. Ронд польскі і яго чыноўнікі 
ведаюць гэта і для таго, каб служылі добра перад Богам і сумленнем на-
родным, робяць не штучныя завірухі, но, паняўшы духа народнага, яго 
патрэбы і волю, [будуць] падхватываць дай разумна застаўляць палкі 
народныя, а развіваючы непадатлівасць у народных несканчоных бун-
тах, ставіць апору маскоўскаму ў нас панаванню. Работа тут не хутка 
дай непаказна, но за то пэўна, і яна нас давядзе да канца добрага. Работа 
тут сярмяжна, для таго каб была скутэчна, павінна быць так шчыра і 
проста, як тое сэрца, што б’е пад сярмягай, як той розум мужыцкі, што 
не перабірае, калі рабіць трэба. Тагды слова ронду польскага − 
“вольнасць, роўнасць дай свабода народу” − пяройдзе ў кроў кожнага і 
цэла моц маскоўская нас не пераможа, хаця ж бы яму самое пекла пама-
гаці стала.  

Рук ахвотных і сягодня ў нас даволі, но з голымі рукамі не ісці на 
штыкі маскоўскія. Ронд польскі і яго чыноўнікі павінні добра над гэтым 
падумаць, грошы ў нас будуць, бо мы знаем патрэбу таго, бо мы маем 
спосабы на тое. Но каб за нашы грошы мы мелі што ў рукі ўзяці, Ронд 
польскі гэтаму зарадзіць; а калі натрапіць перашкоды, то пры памоцы 
Бога і свайго права, упісанага ў нашых грудзях, усё з часам пераможа. 
Ты, аднак, Народзе, не дажыдайся, да з чым можаш ідзі ваяваці за свай-
го Бога, за сваё права, за сваю хвалу, за сваю бацькаўшчызну. Для цябе 
ўсё можна: нож, сякера, атрута; гэта твае спосабы, бо табе, як таму му-
жыку нявольнаму, бяспраўнаму, не прызнаюць права самаабароны, бо 
табе нічога не можна. А калі народы загранічныя, з дзіва разінуўшы 
рот, скажуць: “шалёныя”, Ты, народзе вялікі і чэсны, праўдай ім адка-
жы, што яны таму прычынай, што гэта на іх сумленне цяжкім грэхам 
ляжа. 

*     *      * 
Марыська чарнабрэва, галубка мая,  
Гдзе ж ся падзела шчасце і ясна доля твая?  
Усё прайшло, − прайшло, як бы не бывала,  
Адна страшэнна горыч у грудзях застала.  
Калі за нашу праўду Бог нас стаў караці  
Дай ў прадвечнага саду вялеў прападаці,  
То мы прападзем марна, но праўды не кінем,  
Хутчэй Неба і шчасце, як праўду, абмінем.  
Не наракай, Марыся, на сваю бяздолю,  
Но прыймі цяжкую кару Прадвечнага волю,  
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А калі мяне ўспомніш, шчыра памаліся,  
То я з таго свету табе адазвуся.  
Бывай здаровы, мужыцкі народзе,  
Жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе.  
І часам спамяні пра Яську твайго,  
Што згінуў за праўду для дабра твайго.  
А калі слова пяройдзе ў дзела,  
Тагды за праўду станавіся смела,  
Бо адно з праўдай у грамадзе згодна  
Дажджэш, Народзе, старасці свабодна.  

*     *      * 
Браты мае, мужыкі родныя. З-пад шубеніцы маскоўскай пры-

ходзіць мне да вас пісаці, і можа раз астатні. Горка пакінуць зямельку 
радную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, − 
но не жаль згінуць за тваю праўду.  

Прыймі, народзе, па шчырасці маё слова прадсмертнае, бо яно як з 
таго света толька для дабра твайго напісана.  

Нямаш, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у 
галаве мае розум і науку. Тагды ён толька магчыме жыці ў багацтве, па 
праўдзе, тагды ён толька, памаліўшысь Богу, заслужыць неба, калі зба-
гаціць наукай розум, разаўе сэрца і радню цэлу сэрцам палюбіць.  

Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праў-
дзіва з няволяй маскоўскай. Дапокуль яна ў нас будзе, у нас нічога не 
будзе, не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі, − адно намі, як скаці-
най, варочаць будуць не для дабра, но на пагібель нашу.  

Для таго, Народзе, як толька калі пачуеш, што браты твае з-пад 
Варшавы б’юцца за праўду й свабоду, тагды і ты не аставайся ззаду, но 
ўхапіўшы за што зможаш, за касу, сакеру, цэлай грамадой ідзі ваяваці 
за сваё чалавечае і народнае права, за сваю зямлю радную.  

Бо я табе з-пад шубеніцы кажу, Народзе, што тагды толька зажы-
веш шчасліва, калі над табою Маскаля ўжэ не будзе.  

Твой слуга 
Яська-гаспадар з-пад Вільні 
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Францішак Багушэвіч 

З “ДУДКІ БЕЛАРУСКАЙ” 
ПРАДМОВА 

Братцы мілыя, дзеці Зямлі-маткі маёй! Вам афяруючы працу сваю, мушу з ва-
мі пагаварыць трохі аб нашай долі-нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, 
каторую мы самі, да і не адны мы, а ўсе людзі цёмныя “мужыцкай” завуць, а завец-
ца яна “беларускай”. Я сам калісь думаў, што мова наша − “мужыцкая” мова, і то-
лькі таго! Але, паздароў Божа добрых людцоў, як навучылі мяне чытаць-пісаць, з 
той пары я шмат гдзе быў, шмат чаго відзеў і чытаў: і праканаўся, што мова нашая 
ёсць такая ж людская і панская, як і французская, альбо нямецкая, альбо і іншая 
якая. Чытаў я ці мала старых папераў, па дзвесце, па трыста гадоў таму пісаных у 
нашай зямлі і пісаных вялікімі панамі а нашай мовай чысцюсенькай, як бы вот ця-
пер пісалася. Увідзеўшы гэта, я часта думаў: Божа ж мой, Божа! Што ж мы за такія 
бяздольныя. Якаясь маленькая Булгарыя − са жменя таго народу − якіясьці Харва-
ты, Чэхі, Маларосы і другія пабратымцы нашыя і ружны чужы зброд, жыды маюць 
па-свайму пісаныя і друкованыя ксёнжачкі і газэты, і набожныя, і смешныя, і слёз-
ныя, і гісторыйкі, і баячкі; і дзеткі іх чытаюць так, як і гавораць, а ў нас як бы заха-
цеў цыдулку ці да бацькі лісток напісаць па-свойму, дык, можа б, і ў сваёй вёсцы 
людзі сказалі, што “піша па-мужыцку”, і як дурня абсмяялі б! А можа, і спраўды 
наша мова такая, што ёю нічога добрага ні сказаць, ні напісаць не можна? Ой, не! 
Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная, як і другім добрым людцам, і 
гаворым жа мы ёю шмат і добрага, але так ужо мы самі пусцілі яе на здзек, не раў-
нуючы, як і паны вялікія ахотней гавораць па-французску, як па-свойму. Нас жа не 
жменька, а з шэсць мільёнаў − больш і шмат больш, не раўнуючы, як жыдоў, нап-
рыклад, або татар, ці армян, а пакажы ж, ваша, хоць адну ксёнжачку ці аб гаспа-
дарцы, ці так аб жыцці нашым, каб па-нашаму?  

Ці ж ужо нам канечне толькі на чужой мове чытаць і пісаць можна? Яно доб-
ра, а навет і трэба знаць суседскую мову, але наперш трэба знаць сваю. Перадумаў-
шы ўсё гэта, я, братцы, адважыўся напісаць для вас сякія-такія вершыкі: хто іх спа-
дабае, таму дзякуй! А хто падумае лепш і больш напісаць, таму чэсць вечная і ад 
жывых людзей, і ад бацькавых касцей! А пісаць ёсць шмат чаго!  

Спрадвеку, як наша зямелька з Літвой злучылася, як і з Польшчай з’ядналася 
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дабравольна, дык усе яе “Б я л а р у с я й ”  звалі, і недарма ж гэта! Не в я л і к а я , не 
м а л а я , не ч ы р в о н а я , не ч о р н а я  яна была, а б е л а я , чыстая: нікога не біла, не 
падбівала, толькі баранілася. 

Шмат было такіх народаў, што страцілі наперш мову сваю, так як той чалавек 
прад скананнем, катораму мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мо-
вы нашай беларускай, каб не ўмерлі! Пазнаюць людзей ці па г а в о р ц ы , ці па адзе-
жы, хто якую носе; ото ж г а в о р ка , язык і ёсць адзежа душы. 

Ужо больш як пяцьсот гадоў таму, да панавання князя Вітэнэса на Літве, Бе-
ларусія разам з Літвой баранілася ад крыжацкіх напасці, і шмат местаў, як Полацк, 
прызнавалі над сабой панаванне князёў Літоўскіх, а после Вітэнэса Літоўскі князь 
Гядымін злучыў зусім Беларусію з Літвой у адно сільнае каралеўства і адваяваў 
шмат зямлі ад крыжакоў і ад другіх суседаў. Літва пяцьсот дваццаць гадоў таму 
назад ужо была ад Балтыцкага мора ўдоўжкі аж да Чорнага, ад Дняпра і Днястра-
ракі да Немна; ад Каменьца места аж да Вязьмы − у сярэдзіне Вялікаросіі; ад Ды-
набурга і за Крамяньчук, а ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зям-
ліца − Б е л а р у с ь !  Можа, хто спытае: гдзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, 
гдзе наша мова жывець: яна ад Вільні да Мазыра, ад Вітэбска за малым не да Чар-
нігава, гдзе Гродна, Міньск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчкаў і вёсак... 

Мацей Бурачок 

МАЯ ДУДКА 
Эх, скручу я дудку! 
Такое зайграю,  
Што ўсім будзе чутка 
Ад краю до краю!  
Ой! то будзе граньне,  
Як на павітаньне, 
І як на вясельле,   
Нядоўга тыкеле:  
Скора скончу песьні.  
Покі дудка трэсьне,  
Ці паглохнуць людзі,  
Ці высахнуць грудзі,  
Сілы надарвуцца  
На радаснай дудца 
I выцякуць сьлёзы  
На сухія лозы…  
Выйдзе душа парай,  
Падымецца з хмарай,  
Туманам па рэчцы,  
Расой разьліецца,  
Каласочкі зросе  

Каб жыта ўдалосе. 
А хлеб зьядуць людзі 
I зноў сьляза будзе.  
Ну, дык грай жа, дудка,  
Каб-жа была чутка,  
Каб аж вушы драла;  
Каб ты так іграла,  
Каб зямля скакала!  
Заграй так вясёла,  
Каб усе у кола, 
Узяўшыся ў бокі,  
Ды пайшлі у скокі,  
Як віхор у полі −  
Аж выючы з болю;  
Каб аж рагаталі,  
А усё скакалі...  
Каб скакалі горы,  
Як хваля на моры,  
Як паны на балі, −  
Каб вот як скакалі!  
Каб аж пыл курыўся,  
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Каб сьвет заваліўся  
Ды усё круціўся,  
Як у нашага брата  
У п’янога хата... 
Га! чаму ж ня граеш?  
Хіба ты ня знаеш,  
Ня ведаеш хіба,  
Што, як тая рыба  
Ды на лёдзе б’ецца,  
Так вот я, здаецца,  
Сорак гадоў б’юся,  
Ніяк не зьвярнуся,  
Ніяк не натраплюся  
Вадзіцы хоць каплю,  
Ды такой вадзіцы,  
Ды з такой крыніцы, 
Што, як хто нап’ецца,  
Дык вольным стаецца.  
Грай, вясёла-ж грай  
Альбо долю дай!… 
  
Енчыш без умолку!  
Не, ня будзе толку  
Кіну ж дудку тую,  
А зраблю другую. 
Цяпер зраблю дудку 
Ад жалю ад смутку.  
Га! Зраблю ж другую, 
Жалейку смутную, −  
Ды каб так заграла, 

Каб зямля стагнала, 
От каб як заграла: 
Каб сьлязьмі прабрала, 
Каб аж было жутка, 
От то ма я  д уд к а ! .. 
Вот зрабіў такую! 
Дай жа папрабую...  
Ну дык грай жа, грай жа,  
Усё ўспамінай жа...  
Што дзень і што ночы  
Плач, як мae вочы,  
Над народу доляй,  
І плач што раз болей. 
Плач так да астатка, 
Галасі, як матка,  
Хаваючы дзеці, −  
Дзень, другі і трэці 
І грай сьлёзным тонам 
Над народу сконам!  
Каб ты так іграла,  
Каб немарасьць брала.  
Як сьлязы ня стане,  
Заціхне іграньне, −  
Кінь наўкола вокам,  
Дык крывавым сокам −  
Не слязой − заплачыш, 
Як усё убачыш −  
Як крыві ня стане, 
Тагды кончу граньне! 

ДУРНЫ МУЖЫК, ЯК ВАРОНА 
Весь свет кажыць, б’ець у звона: 
“Дурны мужык, як варона!” 
Гэта тыкі справядліва: 
Ён дурнейшы ад вароны, 
I не дзіва − было б дзіва, 
Каб мужык ды быў вучоны. 

Дык крычыце ж, біце ў звона:  
Дурны мужык, як варона! 

Да навукі ён не браўся, 
Закасіўся, заараўся; 
Дурнем умрэ, як радзіўся, 
Сам сабой дурным зрабіўся. 
Ведама, мужык − хамула − 
Ад навукі адвярнула! 

Дык крычыце ж, біце ў звона:  
Дурны мужык, як варона! 



 135 

Ці ж не дурань мужык гэта: 
Гарэ, сее усё лета, 
А як прыйдуцца дажынкі, 
Няма збожжа ні асьмінкі, 
А даждаўшы на Каляды, 
Мужыкі мякінцы рады. 

Дык крычыце ж, біце ў звона:  
Дурны мужык, як варона! 

Усю зіму возам цягне 
Да вакзалу ружнэ збожжа, 
Ногі змерзнуць, сам засмягне, 
А на хлеб кажух заложа, 
Каб дажыць як да крапівы, 
Абы ў поле выйшаў жывы. 

Дык крычыце ж, біце ў звона:  
Дурны мужык, як варона! 

Ад Пятра і да Якуба 
Ён касой махаў ад рання: 
Наклаў стагоў, людзям − люба, 
Ў хаце ж сена − анізвання; 
Равець з голаду скаціна, 
Хоць кінь, бяжы за вачыма! 

Дык крычыце ж, біце ў звона:  
Дурны мужык, як варона! 

Глядзі, касцёл аж да неба, 
Воласць бляхамі пакрыта! 
Срэбрам скрые, калі трэба, 
Бо за гэта яго біта, 
А сам жывець у мокрай яме, 
Дзверы заткнуў анучамі! 

Дык крычыце ж, біце ў звона:  
Дурны мужык, як варона! 

З камаровы нос сякерку 
Сцісне, крэкне, замахае −  
Зробе пушчу, як талерку, 
Свет дрывамі закідае! 
А ў хаце − зварыць страву, 
Пашчапае стару лаву! 

Дык крычыце ж, біце ў звона:  
Дурны мужык, як варона! 

Глядзі! Горы паразрыты, 
А чугункай свет абвіты: 
Ўсё з мужыцкай цяжкай працы, 
Усе едуць у палацы; 
Ў мужыка ж няма білета! 
Ці ж не дурань мужык гэта? 

Дык крычыце ж, біце ў звона:  
Дурны мужык, як варона! 

МАЯ ХАТА 
Бедна ж мая хатка расселася з краю,  
Меж пяскоў, каменьняў, ля самага гаю,  
Ля самага бору, на беражку лесу;  
Ніхто тут не трафе, хоць бы з інтарэсу.  
Як няма гарэлкі, няма куска хлеба,  
Дык які ж інтэрас, каму сюды трэба?  
Да хоць няма хлеба, жабраваць не буду,  
Пражыву як-кольвек ад працы, ад труду! 
Кепска ж мая хатка, падваліна згніла,  
I дымна, і зімна, а мне яна міла;  
Не буду мяняцца хоць бы і на замкі, −  
Калок свой мілейшы, як чужыя клямкі.  
На страсе мох вырас, на маху бярозка.  
Мільшая мне хатка, як чужая вёска. 
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Сваталі ж мне ў прыймы у новую хату,  
На зямлю ражайну і дзеўку багату;  
Буду жыць, казалі, як які пасэсар,  
Ездзіць парай коні, як сам пан асэсар;  
Да мне даражэйшы вугал гэты гнілы,  
Камень пры дарозе, пясок ля магілы,  
Як чужое поле, як дом мураваны! − 
Не аддам за сурдут каптан свой надраны. 
Клікалі ж у госці і клічуць суседзі −  
Не пайду, не трэба, бо, кажуць, заедзі 
Ад чужога хлеба губы абсядаюць,  
Што чужога прагнуць, то сваё кідаюць.  
Я не кіну хаты, хоць вы мяне рэжце,  
Не пайду да вас я, хіба у арэшце. 
А хоць сілай навет адарвалі б з дому, 
Калісьці вярнуўся б, як мядзведзь да лому.  
Заваліцца й хата, зарастуць пакосы,  
Усё б я вярнуўся, хоць голы да босы! 
Насек бы бярвенняў, нацягаў бы моху,  
Зноў бы склеціў хату як-кольвек патроху,  
Зрабіў бы камору, выкаваў бы жорны, −  
Усё ж свой хлеб еў бы, хоць бы сабе чорны!  
Ну дык жа адстаньце, нашто я вам трэба:  
Ці каб ваш хлеб есці, ці рабіць вам хлеба? 

ХРЭСЬБІНЫ МАЦЮКА 
Калісь, як у нас казакі то стаялі, 
У “шнурах” за горкай раз мяне спаткалі. 
Сказаў “Пахвалёны!”, а яны смяюцца, 
Адзін штось спявае, іншы дзьме на дудца, 
А старшы скіпеўся: “Ты што за адзін?” 
Думаю: хто ж я? – ужо ж Юркаў сын! 
“Т у т э й ш ы, – кажу я, – свой чалавек: 
Сын бацькі свайго, а бацька дзяцей, 
Тут і радзіўся, тут жыву век; 
Юркам зваць бацьку, я дык Мацей. 
Вун гдзе і хата, і выган, і сад; 
Там жнець мая жонка, а тут гарэць брат!..” 

Ён кіпіць горай, пытаючы, лае, 
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Крычыць, і б’ецца, і ў твар штурхае. 
“Да хто ты, да хто ты, ці рускі, ці не?” 
Я дай круціцца туды і сюды, 
Думаю: што б тут сказаць яму мне? 
“Я не нашу, – кажу, – барады”. 
“Да ты, – ён кажа мне, – веры якой? 
Ці ты праваслаўны, ці ты – паляк?” 
“А дайце ж, паночку, – кажу, – мне пакой, 
Да я ж тутэйшы, я ж казаў так!..” 
Як сцебане, пракляты, мяне, – 
Аж у вачах чырвона здалося! 
Каб я ж чым-кольвек ў якой віне, 
А то не ведаць, скуль узялося? 
Я кажу гэтак: “Калі ж ужо так, 
Што васпан б’ешся без дай прычыны, 
То, мусіць, і праўда, што я і паляк, 
I буду паляк я ад гэтай гадзіны!..” 

Ну і далі ж мне добра на знак: 
Цягнулі, біўшы, у Замаслаў, 
Каб помніў крэпка, што я паляк, 
Каб і вам гэта здарэнне сказаў! 

Тое прайшлося, пайшлі і казакі, 
Калі пад восень завуць нас у збор. 
“Прыехаў, – кажуць, – начальнік такі, 
Сам князь Хаванскі, ідзіце у двор!” 
Трэба ўсё кідаць (хоць святам было). 

Народам, як макам, весь двор заліло: 
Князь у палетах, васолы такі! 
“Эх, – кажа, – рыбяты! – вы дуракі, 
Што ў рускай зямлі ды каталікі! 
Ну, цар вас прымае у сваю веру; 
Дасць зямлі многа!.. Вы на паперу 
Тут падпішыце, а поп пасвенце, – 
Будзе ўсё добра, усюды пашэнце. 
Ну братцы, вып’ем па чарцэ усе; 
Бацюшка крыж і крапідла нясе!” 

Мы ж толькі зірк адзін на другога, 
Маўчым, трасёмся, не кажым нічога: 
Ён Міруна за плечы ўзяў, 
Вядзець да стала, гарэлкі падаў: 
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“Пій на здароўе і так пішы: 
– Вот сабраліся дзве тысяч душы; 
Рускую веру хочым прыняць, 
Каб каталіцкай не ведаць, не знаць...” 

Мірун папярхнуўся, як хуста, збялеў, 
Глянуў на ўсіх, на мяне паглядзеў. 
“Як, – кажа, – людзі, так, – кажа, – я, 
Спытайце, – кажа, – вун Мацяя; 
Як ён ды скажа перавярнуцца, 
Дык усе вёскі на яго здадуцца”. 

Цягнуць мяне да таго князя, 
А тут аж мурашка за скурай лазе. 
“Ну што, маладзец, нап’ёмся водкі?” 
Даець мне грошы, такі салодкі: 
Усё гавора, радзе, пытае, 
Жонку цалуе, дзяцей гайдае. 
“Ну што ж, надумаўся, гатоў?..” 
“Надумаўсь, – кажу, – каб сто катоў 
Дралі мне скуру, пяклі на агню. 
Я веры сваей тыкі не змяню!” 

Іх! закіпеў той князь, аж зароў, 
Аж вылупіў вочы, счырванеў ён, як кроў... 
“Розаг падайце, нагаек, сто лоз! 
Ён з веры смяецца мне тут пад нос!” 

Хапілі мяне якісьць гайдукі, 
І розаг падалі чатыры пукі, 
I б’юць – не баліць, хоць за сэрца бярэ: 
За што ж ён мне гэта ды скуру дзярэ?! 
Як крыкну гэта: “Эй, бійце ж мацней, 
Мацнейшы ад веры вашай Мацей!” 

О так то хрысцілі мяне казакі 
З т у т э й ш а г а  ды у палякі! 

НЕМЕЦ 
Не люблю я места (па-расейску − горад). 
Надта там цяснота і вялікі сморад. 
А паноў як маку ды серад гароду, 
Апроч таго, пропасць рознага народу! 
Наш брат як увойдзе, − сам сябе баіцца: 
Ці ісці без шапкі, ці гдзе пакланіцца? 
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Дык надта ж і стыдна, каб не памыліцца: 
Пакланіцца немцу ці якому жыду! 
Няхай яго сточа − набярэшся стыду; 
Няхай лепей з дому я той дзень не выйду. 
А пазнаць жа трудна як жыда, як немца, 
Як пана якога ці там чужаземца. 
А што жыд да немец − дзеці аднэй маткі: 
I мова падобна, і адны ухваткі. 
I абодва ласы на чужую працу, 
I, мусіць, абодва ядуць з кроўю мацу! 
Абодва абдураць, абдзяруць як ліпку, 
Адбяруць і сошку за бітую скрыпку. 
Пан наш нябожчык (няхай яму свеця), 
Як умер, ці чварта весна то, ці трэця. 
Як яго скруцілі, чыста абадралі, 
Глядзіць − будзе кепска, што тут рабіць далей? 
Усё пусціў арэндай; найперш пусціў жыда, 
У млыне сеў немец − якаясьць абрыда, 
Граўшы па дарогах, прыйшоў з-за граніцы, 
Прынёс толькі торбу і ў ёй дзве скрыпіцы. 
Двор купіў хтось рускі так як за дурніцу,  
Пан зышоў далёка кудысь за граніцу!  
Жыд зараз убіўся у рускага ў ласку:  
Штодзень ходзе ў лесе ад самага браску...  
От ходзіць ён гэта да ўсё дубы ліча,  
Як трэба, і грошы рускаму пазыча.  
А як аблічыўся ды дубы абмераў, −  
У восені выгнаў з тысячу сякераў, −  
Счысціў пушчу чыста, за пасекі ўзяўся,  
Як кабан, раз’еўся ды, як пан, зазнаўся,  
Гавора па-руску і з рускім гуляе,  
Разам ляжа, ўстане і ўсім упраўляе!  
Рускі сабе ездзе, не у дому ніколі,  
Немец усе меле ды ходзе па полі.  
Наеўшыся мяса, півам запівае,  
У свята ж на скрыпцы, аж пішчыць, іграе.  
Здаецца б, нічога? калі хто не ведае,  
Але пачакаўшы, дык выйшла камедыя.  
Жыд купіў у месце сабе камяніцу,  
Глядзім − і наш рускі кінуўсь за граніцу:  
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Пакінуў і жонку, адрокся і дзеці;  
З’явіўся пан новы (гэта ўжо трэці)...  
А які б то пан той?.. Ну, ці хто павера?..  
Гэты ж самы немец! каб яго халера!  
От цяпер згадай ты − хто кім калі стане?  
Аб пану ні весці, ні слыху, ні звання,  
Жыд панам зрабіўся, немец яшчэ большы,  
А мужык быў голы, цяпер яшчэ гольшы!  
Так і на гародзе: лебяда, крапіва, −  
Толькі вырві рэпу, − дык зарастуць жыва,  
Так як чорт насее! Ото ж так і людзе:  
Тутэйшы загіне, дык вораг прыбудзе! 

ВОЎК I АВЕЧКА 
Злавіў воўк ягнятка 
I панёс жывое! 
Плачуць сын і матка, 
Як бабры, абое. 
Воўк над маткай злітаваўся, 
Як які аконам, 
У аўчынку перабраўся 
Ды ідзець з паклонам. 
“Прыйшоў, − кажа, − я здалёчку 
Расказаць пані авечца 
Добру вестку аб сыночку, − 
Як яму цяпер жывецца. 
Не пазнала б ты ніколі, 
Такі стаў дасужы 
I жывець сабе на волі, 
Без бяды, без нужы. 
Зубы выраслі з клыкамі, 
I адпалі рожкі, 
Ножкі цяпер з пазурамі, 
Хвост даўжэйшы трошкі. 
І ўжо воўка не баіцца, 

Ў хлеў ніхто не гоне; 
Мае чым абараніцца 
I другіх бароне! 
Прыйдзі, імасць, да нас ў госці, 
Справім сабе вечарынку: 
Будзе мяса, будуць косці, 
Будзем есць без адпачынку!” 
“Дзякуй, дзякуй, ягамосці, 
За весці такія! 
Няхай прыйдзе сын у госці, 
Пагляджу, ці вые? 
Бо, кажуць, меж вамі 
Трэба выць ваўкамі. 
Я ж па-воўчу не умею 
Hi выць, ні есці, ні лгаць. 
Ды скінь скурку, дабрадзею, 
Бо зубкі відаць”. 
  

I авечка, хоць дурная,  
А воўка ж пазнае! 
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БОГ НЕ РОЎНА ДЗЕЛЕ 
Бог сіроты любе, але долі не дае. 

Прыказка 

Чым то дзеіцца на свеце,  
Што не роўна дзеле Бог?  
       Адзін ходзе у саеце,  
У золаце з плеч да ног,  
А другому, каб прыкрыцца  
Хоць анучай − велькі труд; 
Весь, як рэшата, свіціцца,  
Адны латы, адзін бруд! 
       Адзін мае хатаў многа,  
А вялікіх − касцёл моў;  
Увясці б туды хоць Бога,  
I той бы з іх не пайшоў.  
У другога ў сцяне дзюры,  
Вецер ходзе, дым і снег;  
Тут карова, свінні, куры...  
Тут пакута, тут і грэх! 
       Гэты едзе у вагоне, −  
Цёпла, мякка, толькі жыць!  
А ляціць, як віхар гоне,  
А ён сабе толькі спіць!  

Той ў мяцеліцу, ў марозе,  
Што аж вон яму прэ дух,  
Паўзе з клункам па дарозе,  
У снягу увесь па брух! 
       Гэты хлеба і не знае,  
Толькі мяса ды пірог,  
I сабакам выкідае  
Усе тое, што не змог.  
А той хлеб жуе з мякінкай,  
Хлебча квас ды лебяду,  
Разам жывець і есць з свінкай,  
З канём разам п’ець ваду! 
       Аднаму дзесяткі служкі  
Зарабляюць сотні сот;  
Рукі у яго, як падушкі,  
Як кісель, дрыжыць жывот!  
Другі ж сам, аж на дзесятак  
Працуючы, лье свой пот,  
А высахшы, як аплатак,  
Цянюсенькі, як той кнот. 

КЕПСКА БУДЗЕ!  
Як я толькі нарадзіўся − 
Бацька сказаў: “Кепска будзе!” 
Ну дык жа ж не памыліўся: 
Здзекавалісь Бог і людзе. 
А чым кепска? − бо на марцы 
Я радзіўся (пост праўдзівы, 
Цяжкі месяц гаспадарцы. 
Як пражыў хто, − будзе жывы). 
Пераеўся хлеб да крышкі, 
Бульбы толькі як пасеяць, 
I прыварку ані лыжкі, 
I скаціна − хоць развеяць; 
Ні саломкі, ні то сена, 
Хоць бы на раз для скаціны; 
А тут дроў ані палена, 

А тут яшчэ нарадзіны! 
Трэба ж бабе бохан хлеба, 
I гарэлкі ж трэба пляшку, 
Яшчэ ж хрысціць хлопца трэба. 
Вот і думай, як сярмяжку 
Нясці жыду пад заставу  
Ці прадаць каня, кароўку? 
“Сеў, − казаў ён, − я на лаву, 
Узяўшыся за галоўку, 
I заплакаў, аж заліўся, 
Так, як бацьку пахаваўшы... 
Кепска зрабіў, што радзіўся, 
Кепска будзе, свет пазнаўшы!” 
       Ці то слова йшло урокам, 
Што сказаў у кепскім часе, 
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Ці хто кінуў такім вокам?.. 
Ну і доля ж удалася! 
I збылося ж бацькі слова! 
Вот у тыдзень вязуць гэта 
Хрысціць мяне да Макрова 
Кумоў двое і кабета. 
У Аборках мост сарвала, 
А я ж быў − чуць жывы, слабы. 
Рада − ў раду, на тым стала, 
Што ахрысцяць з вады бабы. 
З Беразіны жменяй вады 
Кума сама зачарпнула, 
Паматала сюды-туды. 
Трэйчы на мяне лінула. 
“Вот і хрэст увесь тут, − кажа, − 
I ксёндз хрысце гэтаксама, 
Толькі яшчэ чымсь памажа, 
А хлопцу ўсё роўна − яма! 
Хоць бы жывым хоць давезці, 
Каб дарогай не сканала, − 
Скажуць − кепска вязла гдзесьці 
Або туга спавівала!..” 
Гэтак мяне пахрысціўшы, 
Вязуць назад ужо да маткі, 
Вочы добра пазаліўшы, 
Ледзьве уняслі да хаткі. 
Закусіўшы тут як трэба, 
Пакумаліся, і квіта: 
Баба ўзяла бохан хлеба, 
Пляшку водкі, торбу жыта; 
Разышліся і паснулі. 
Матка ж мяне калыхае: 
“Люлі, − шэпча, − сынок, люлі...” 
А як зваць? − сама не знае. 
Вот назаўтра спазарання 
Бяжыць матка да кумошкі 
Ды пытае: як празванне 
Далі сыну? Лёну трошкі 
Тут прынесла пры здарэнню, 
Трошкі сала, круп са жменю... 

А кума ж была праворна: 
Хоць што збрэша − не запнецца; 
Круце сабе ў сенях жорна, 
Трэба ж салгаць! Куды ж дзецца? 
“Імя, − кажа, − твайму сыну 
Ксёндз хацеў даць па кантычцы, 
Думаў ён, можа, з гадзіну, 
Узяў ксёнжку, як стаў рыцца, 
Дык даў потым з каліндарка”. 
Матка прандзей з хаты ў сені, 
Як бы цівун гнаў па карку, 
Усё шэпча то імене: 
“Аліндарку, Аліндарку!” 
Прыляцеўшы так дадому, 
За калыску узялася 
I зрадзела, як святому, 
Што аж слязьмі залілася. 
I калыша, і галосе: 
Надта імя спадабала, 
Надта добрае здалося, 
Што такога і не знала! 
Вот і клікаць мяне сталі 
Скаліндаркай, Аліндаркай... 
Ну, як зналі, так і звалі. 
Але вот што з гаспадаркай: 
Наперш конь здох таго ж лета, 
I цялушка, як лань, пала... 
Матка ж, ведама, кабета, 
Затужыла і запала, 
Гадкоў зо тры пацягнула, 
Ў марцы й ручанькі згарнула, 
(А ўсё ў марцы, трэба ж гэта! 
А разумная была кабета!) 
З таго гора бацька бедны 
Стаў маркотны, як магіла. 
Было сядзіць такі бледны... 
“Што ж ты гэта нарабіла?!” 
Гэтак скажа і заплача. 
(Хто ж пачуе, хто забача?) 
Потым дай памалу сватаць; 



 143 

Трэба ж, ведама, жаніцца, 
Каб было каму палатаць, 
Каб было ў што змяніцца, 
А так усё памарнела: 
Куры, гусі, навет свінне. 
I свіння дзяцей паела, 
I карова марне гіне... 
Увосень давай шукаць пары, 
Ды ніводная не хоча; 
Аднэй бедны, другой стары, 
Трэця, чорт ве − што тароча: 
“Аддай, − кажа, − Аліндарку 
Куды-кольвек хоць на людзе, 
Сядзь на нашу гаспадарку, 
Тагды выйду, добра будзе!” 
Бацька кідаўсь зо тры тыдні, 
Яшчэ горай зажурыўся, 
Прадаў сякі-такі злыдні, 
Разлайдачыўся, распіўся 
I ўмёр так пад гародам, 
Устраміўшы ў плот галоўку! 
Шапку найшлі аж за бродам, 
I ў шапцы залатоўку. 
А назаўтра прывёў соцкі 
Асэсара, паноў трое. 
Труп той зрэзалі на клёцкі... 
(А ў марцы ж было й тое!) 
Мяне цётка, у апеку 
Узяўшы, трошкі падрасціла 
Ды якомусь чалавеку, 
Як за сына, адпусціла. 
Незадоўга змёрла цётка, 
Я стаў круглая сіротка. 
Ці гдзе днюю, ці начую. 
А ўсё бяду сваю чую! 
Пастухі збяруцца ў гаю, 
Пяюць песні ля бярозы, 
А мне чагось, сам не знаю, 
Смутна, цяжка, цякуць слёзы. 
Рос я гэтак за вачыма, 

Ужо трэйчы спавядаўся, 
Калі зімой да айчыма 
Ды ўраднік заблукаўся. 
Я сяджу сабе на печы, 
Пляту лапці, ўю аборы, 
Ён паказуе праз плечы: 
“Што-то сын твой, − кажа, − хворы?” −  
“То не сын! − айчым той кажа. − 
Узяў сіротку; дзякуй Богу, 
Добры ўдаўся: позна ляжа, 
Рана ўстане і адлогу 
Не запусце… спагадлівы; 
Маю сына, хоць не родны. 
Ажаню, як буду жывы, 
Будзе Богу й людзям годны!” −  
“А лет сколькі?” − той пытае. 
“Дваццаць, − кажа, − мусіць, мае?” − 
“А зваць як?” − “Да Каліндарка!..” 
Ўраднік піша усё шпарка. 
Як радзіўся, гдзе хрысціўся?.. 
Пісаў, пісаў дый паехаў! 
Бацька яго угасцілі, 
Далі торбачку гарэхаў… 
После таго, так не далей, 
Як у тыдзень і асэсар 
Шусць у хату (і з мадаляй). 
“А гдзе, - кажа, той пасэсар, 
Твой Ліндарка, ці як звецца, 
Што хаваецца з някруцтва, 
Пляцець лапцікі на печцы?.. 
Ашуканства, баламуцтва!..” 
 

А я ж ехаць меў па дровы, 
Бацька клікнуў, іду ў хату… 
А асэсар − той − здаровы!.. 
Лясь мне ў морду, потым тату. 
Я ж узяў яго за грудзі 
І піхнуў лыбом у дзверы. 
Ён як раўкне: “Гэй вы, людзі, 
Тут разбой! Прыміце меры!.. 
Тут рыштант, брадзяга скрыты, − 
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Вот і лэб калісь быў брыты, −  
Вяжы ўсіх, нараджайся!..” 
Мяне лясь! “Ты хто? Сазнася!..” −  
“Скаліндар, − кажу, − сірота!..” 
Пацягнулі па дарозе, 
Завязалі і варота, 
Мы ж спыніліся ў астрозе… 
 

Астрог, братцы, паглядзеўшы 
Мімаходам, выглядае, 
I нічога: шык, не еўшы, 
I ў астрозе не бывае, 
Але лепшы ў хаце голад, 
У дарозе велькі холад, 
Найцяжэйша праца ў полі, 
Як у той астрожнай долі! 
Відзеў пташку я ў клетца, 
Як галоўкай потым б’ецца, 
Аж скрыдэлкам затрапоча −  
I сканае... жыць не хоча!.. 
Раз лісіцу, адкапаўшы, 
Прывязалі мы да кола: 
Стала ж грызці што папаўшы, 
Сабе бруха распарола, 
Растрыбушылась на часці, 
Каб не жыць так, хоць прапасці. 
Нашто − гадзіну, мядзянку, 
Пусці ў шклянае начынне, − 
Сама сябе без прастанку 
Будзе жаліць, покі згіне!.. 
Як ужо ж скаціна тая 
Або гадзіна праклята 
I та цану волі знае, 
Што ж для нашага-то брата, 
Меўшы розум не скацінны, 
Як знаць волю мы павінны?.. 
А ў астрозе ж няма волі, 
Ні ў чом няма і ніколі! 
У жалезе тыя дзверы, 
Пры дзвярах стаяць жаўнеры, 
А народ усё сярдзіты − 

Так як бы яшчэ не сыты 
Людскіх слёзаў, мукі, енку; 
Не гавораць памаленьку, 
А ўсё зыкам, а ўсё з лайкай, 
А ўсё з боем, усё з нагайкай. 
 

У дзядзінец нас як пхнулі, 
Дзвярмі тымі як грукнулі, 
Дык і свет мне тым закрыўся, 
Як бы у труну забіўся... 
Зараз старшы ўзяў за плечы, 
Хляснуў трэйчы, так, без рэчы, 
Ключы кінуў: “У халодну!” 
I аблаяў матку родну. 
Нас піхнулі, як у яму, 
У цёмну хату чварагранну, 
Далі хлеба, вады меру 
I запёрлі, як за веру 
У цямніцах калісь гэта 
Замыкаліся ад света. 
Цёмна, зімна... Прытуліцца 
Няма куды! А каганец, 
Як бы губка, толькі тліцца... 
Заспявалі мы ражанец: 
Пяём, плачым, аж галосім, 
Божай ласкі − Праўды просім! 
Ў такім енку, са слязамі 
I паснулі у той яме! 
Абудзіўся я з здзівення: 
Глядзіць у шчэлачку праменне! 
Я падумаў: ласка ж божа 
I сюды пралезці можа? 
Аглядаюся вакола, 
Як бы шукаў і тут Бога. 
Мне зрабілася васола, 
Не баюся я нікога, 
Зноў ражанец: “Bug ucieczka” 
Бляю сабе, як авечка, 
Калі бразць ключом у дзверы, 
I крычыць хтось: “Гэй, вы зверы, 
Вы бунтоўнікі, паскуды, 
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Выбірайцеся адсюды! 
Тут важнейшым трэба сесці, 
Вас у вобшчу здадзім гдзесьці!..” 
Павялі нас аж на гору... 
Па якомусь калідору... 
Дзверы, дзверы, ў дзверах дзюрка 
I ў каждай жа хвігурка 
Як бы тая ж выглядае, 
Гдзе ні глянеш, усё ж тая: 
Блішчаць вочы, твар, як гліна, 
I абросшы, як скаціна... 
У турме, як у тым гробе, 
Ў адну твар усіх паробе! 
Ішлі, ішлі гэтак з гоні. 
А смрод такі, што ад воні 
Мне аж дух у грудзях спёрла, 
Як бы цісне хто за горла. 
Тут нам хату паказалі, 
Упусцілі, развязалі, 
Вады далі, трохі хлеба 
I запёрлі зноў як трэба. 
Тут народу шмат сядзела. 
Глянуў я − душа самлела: 
Як падушкі, у іх твары, 
Ў хаце пуста, толькі нары. 
Ляжаць усе, з нас рагочуць, 
Навет мейсца даць не хочуць. 
“Давай, − кажа, − хоць на пляшку; 
А не даўшы, дык парашку 
Цёнгле ты выносіць мусіш, 
А ўжо хлеба, дык не ўкусіш, − 
Мы табе наб’ём аскому, 
Покі вернешся дадому!” 
Я спалохаўся, баюся: 
“Войча наш!” − кажу, малюся... 
Бог даў спомніць: залатоўка 
Гдзесь была ў кашулі ўшыта, 
Што дала калісь жыдоўка, 
Што падвёз у млын ёй жыта. 
Прэндка сарваў тую лату, 

Кінуў злоты той на хату... 
I не ўгледзеў, як хапілі, 
Толькі відзеў − водку пілі. 
Тагды сталі нас пытацца, 
Ці застаўся хто у хатца? 
Адкуль, за што пасадзілі, 
Па якіх турмах хадзілі? 
Іншы вуча, на пытанне 
Даць якое паказанне: 
“Кажы, − кажуць, − знаць не знаю, 
Чый я ёсць, з якога краю. 
Малым быўшы, сляпых вадзіў; 
А падросшы, і сам брадзіў; 
Не прыпісаны да сказкі, 
I так жыву з Божай ласкі. 
Бог мой бацька, зямля матка; 
Знаць не знаю” − уся гадка! 
Так да марца сядзім ціха, 
Не чуваць дабра, ні ліха, 
А у марцы шлюць бумагу, 
Каб дастаўлена брадзягу, 
Супраціўніка уласці, 
Улажэння першай часці, 
Што мянуецца “Ліндарам” 
Ды йшчэ б’ецца з асэсарам, 
Ды каб быў ў ланцуг закуты, 
На нагах каб былі путы, 
Праважацелі каб срогі, 
Каб не сходзілі з дарогі, 
А каб проста да начала... 
I ці мала там пісала? 
Вот назаўтра рана-рана 
Нам адзежка наша дана; 
Паскідалі мы сярмягі, 
Салдат узяў дзве бумагі, 
Нас звязалі − і ў дарогу!.. 
Я падумаў: “Дзякуй Богу! 
Хоць нас слоначка сагрэе! 
Вецерчык на нас павее! 
Можа, дожджык срыбны змоча! 
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Можа, пташка засвяргоча?.. 
Аж заплакаў я, зрадзеўшы! 
От, здаецца б, і не еўшы 
Быў бы сыты на свабодзе, 
Як той кролік у гародзе. 
Тут, здаецца, і сканаў бы, 
За свабоду жыццё б даў бы!” 
 

Скаўроначкі Бога хваляць, 
А пастушкі агонь паляць, 
А і слоначка прыгрэла, 
Аж мне ў душы паяснела. 
Да палудня ішлі гэтак, 
Пры дарозе шмат і кветак: 
То пралескі, то сасонка, 
Выгравае Божа слонка! 
Так пад вечар ў мейсцы сталі, 
У халоднай начавалі, − 
Было позна. Заўтра зрання, 
Якраз у дзень Звеставання, 
Клічуць мяне да дапросу 
(Задаваць то ужо чосу!). 
Той судзебнік маладзенькі, 
Такі быстры, хоць маленькі, 
Ўсё пытаецца ды піша 
I нагой усё калыша. 
Як спытаўся мяне, хто я? 
Я і спомніў сабе тое, 
Як вучыў там той з астрога: 
“Знаць не знаю я нічога!” 
I старога тут клікнулі, 
Папыталіся, раскулі 
I дадому павярнулі. 
А мне кажа: “Ты, брадзяжка, 
Сакрыў званне, будзе цяжка: 
Сорак розаг, потым роты! 
Скажы лепей − адкуль, хто ты?” 
А ўсё піша, піша, піша 
I нагой усё калыша. 
Пісаў, пісаў, даў другому, 
I сам пайшоў кудысь з дому. 

Мяне зноў жа да астрогу, 
Толькі цяпер, дзякуй Богу, 
Адзінокі я застаўся. 
Айчым плакаў, як жагнаўся. 
“Помні, − кажа, − мяне, сыну, 
А я хіба што сам згіну, 
А цябе вярну да вёскі, 
Хіба б ужо гнеў быў Боскі 
Або б Праўда гдзесьці змёрла! 
Вырву цябе ім із горла: 
Бог паможа, проці сілы 
Праўда выйдзе, як з магілы!” 
Сказаў гэта, пакланіўся, 
Ды ізноў слязьмі заліўся. 
I мне стала ў вачах цьмяна, 
Зашчымела ў сэрцы рана, 
Як бы штосьці адарвала, 
Сам не знаю, што мне стала? 
Калі гляну, ачунеўшы, − 
Я ў шпіталі, захварэўшы... 
Галава мая абрыта, 
Твар вадой ці чым абліты, 
А піць хочацца... здаецца, 
Рэчку б выпіў, каб пры рэчцэ! 
Так я праляжаў тры тыдні, 
Прадаў усе свае злыдні; 
Надта есці стаў памногу 
I паправіўсь, дзякуй Богу! 
Я ж тут ляжу, і ні рэчы, 
Што там стары гаспадара. 
А ён торбу ўзяў на плечы, 
Па начальству просьбы жара! 
Трэйчы Вільню, сем раз Ліду 
Ён адведаў. Трэба ж ведаць, − 
Прысягнуў, покі я выйду, 
Навет дома не абедаць! 
Раздабыў усе паперы, 
Запісаў мяне ў сказку... 
Што і бацька б, можа, шчэры 
Не зрабіў такую ласку. 
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Так увосень, ў замарозкі 
Прывялі мяне да вёскі, 
Пазбіралі шмат суседаў!.. 
Кожны гаварыў, што ведаў: 
Як я тут, калі радзіўся, 
Як і бацька мой жаніўся... 
Паказалі усё чыста, 
I што імя мне Каліста  
Што завуць мяне Л і н д а р к а  
Так, на смех, што чыста гол, 

Як ліндар, што на фальварку: 
Весь маёнтак − ён ды вол. 
Асэсар быў ужо новы, 
Чалавечак так, нічога, 
Якісь ціхі, нездаровы 
I цярплівы... хваліць Бога! 
Пасля таго праз паўгоду 
Ў марцы ж мяне на свабоду, 
Дзякуй Богу, адпусцілі 
У той дзень, як і хрысцілі.  

СВАЯ ЗЯМЛЯ 
О, памагае зямля шмат 
У кожнай хваробе свая! 
Я ж не стары запасны салдат, 
А гэта ведаю добра і я! 

Нашая вёска Сялявічы звецца. 
Былі уніяты калісьці дзяды. 
Добрая вёска: стаіць пры рэчцы, 
I жывуць людцы у нас без бяды. 
На дровы не трудна, і выганы ёсць, 
Але за веру дык цярпелі не мала: 
Асэсар зганяе, здзірае і муча нас досць, 
А поп сабе такжа дзярэць з нас, бывала… 

Прыйшлася калейка мая у салдаты; 
У воласці ж нашай прымалі. 
Ведама, плачуць усе з нашай хаты, 
А і чужыя слязамі жагналі. 

Матка шкаплерык дала на дарогу, 
Бліночкаў з цэду з сланінай, 
Я памаліўся нашаму Богу 
I еду ў набор той з старшынай. 
А чуў, што ў чужой старане 
Надта маркотна па роднай зямлі; 
А сэрца млее, што возьмуць мяне! 
Недарма старшына з салдатам прыйшлі. 
Плачу я слёзна і думаю так: 
Зямлі ж і з сабой мне можна узяць... 
Узяў у кішэнь так грудку з кулак, 
I палегчала зараз, як слова сказаць! 
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Здалі у салдаты: “Ступай прысягаць 
На вернасць!” – “Ой не, – кажу, – пане, 
Я каталік, гатоў памагаць 
I людзям і цару, даю абяцанне, 
Але прад Богам сваім, у касцеле, 
Як Бог прыказаў, у сваей веры; 
Бо Бог у мяне ў сэрцы тыкеле, 
А вашаму Богу дык трэба паперы!” 
Здзіваваліся ўсе: “Ці здурэў, 
Ці ты, – кажуць, – такі з малога? 
Так і царква табе то не хлеў?.. 
Усе цара аднаго мы і Бога”. 
“Так, – кажу, – так, каталіцкая ж вера, 
Іншы ад рускай мае парадак; 
Я прысягну вам і шчэра, 
Але па-свойму і без дакладак”. 

Тузалі доўга мяне і ганялі, 
I поп навуку мне гаварыў, 
А я дзяржуся болей ды далей 
I сам замучыўсь і іх задурыў. 
Такі ж запісалі, што я каталік 
I прысягу даў у касцеле! 
Да службы якосьць прэндка прывык, 
Гадкоў з дзесятак служыў тыкеле. 

Але заслалі мяне за кару 
За тысячу міль! Вун аж куды! 
Не быць і з цялятамі там Макару, 
Там не заходзяць навет жыды! 
Там зімой дык і слонца няма. 
А летам дык жыць не даюць камары; 
Хоць бы клапаць зямлі, – толькі пушча сама, 
Ды балоты, ды ройсты, мшары... 
А пошасць як пойдзе на люд, 
Дык мруць, як атруты ўзялі! 
Умёр бы то, мусіць, я тут, 
Каб не жменька той роднай зямлі. 
Як пачне разбіраць і мяне, 
Дык шчыпту яе у вадзе 
Глытанеш, дык пот аж ліне, 
I хваробу рукой развядзе! 
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А другім што даваў, дык і не! 
Не памог і не шкодзіў нікому, 
Бо зямля не па іх, а па мне. 
Значы, трэба зямлі мець аж з дому. 
Яна давяла і да дому мяне, 
Бо і ей на чужой старане 
Так не хочацца быць, як і нам, 
Дык таскуе, як мы, яна там! 

СА “СМЫКА БЕЛАРУСКАГА” 
АХВЯРА 

Маліся ж, бабулька, да Бога,  
Каб я панам ніколі не быў:  
Не жадаў бы ніколі чужога,  
Сваё дзела як трэба рабіў.  
Каб прад меншым я носу не драў,  
А прад большым не корчыў спіны,  
Каб грэх свой прад сабой я пазнаў,  
У другіх каб не відзеў віны;  
Чужых жон каб не вёў да граху,  
А сваю каб як трэба любіў,  
Каб мне дзеці былі у слуху,  
Каб я бацькам для іх век дажыў.  
Каб людзей прызнаваў за братоў,  
А багацтва сваё меў за іх,  
Каб за край быў умёрці гатоў, 
Каб не прагнуў айчызны чужых. 
Каб я Бога сваго не акпіў, 
Каб не здрадзіў за грошы свой люд, 
Каб сваго я дабра не прапіў 
I нізашто не меў чужы труд. 
Каб па двойчы мне грошы не браць 
За праданы кусочак раллі, 
Каб сваю мне зямельку араць 
I умёрці на ёй хоць калі. 
Дак прасі ж ты у Бога, малі, 
Каб я панам ніколі не быў! 
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ПАНСКАЯ ЛАСКА 
Густой пушчай, у марозе, 
Ехаў багаты пан, 
Аж разбойнік пры дарозе 
Затрымаў рыдван; 
Ўсё забраў з грашмі ў калеце, 
Забраў усю прыладу, 
Ў панскай сеў сабе карэце, 
А пан бяжыць ззаду! 
Мароз пале пану ногі, 
Цела прабірае, 
А тут шмат яшчэ дарогі, 
А тут дух займае. 
Пан разбойніка благае 
Ратаваць ад смерці, 
Літасцівым абзывае, 
Абы не умерці. 
I разбойнік злітаваўся: 
Кажушок даў пану. 

Пасталы, што абуваўся, 
Выкінуў з рыдвану. 
Са слязамі пан бандыце 
Цалаваў у бруха, 
Што ацаліў яму жыцце 
Кавалкам кажуха. 
Абяцаўся і маліцца 
За яго і дзетак, 
Славіць добрасць і дзівіцца, 
Што ён зрабіў гэтак! 
Ой, не першы то бандыта 
I пан не астатні, 
Што дабро усё здабыта 
Толькі крыўдай братняй. 
А тагды ужо, для славы, 
Кіне хоць аб’едкі, 
Вот і стане пан ласкавы, 
Літасцівы, рэдкі! 

НЕ ЦУРАЙСЯ 
Не цурайся мяне, панічок, 
Што ладонь пакрываюць мазолі; 
Мазоль − працавітых значок, 
Не заразе цябе ён ніколі. 
То медаль за труды і за муку, 
Не хвароба якая з заразы. 
Не стыдайся падаць ты мне руку, 
Бо на гэтай руцэ няма сказы! 
Эй! Смялей адкрывай галаву 
На паклон мой табе да зямлі; 
Я тваей галавы не сарву, 
I маей вы б, паны, не ўзялі. 
Не ўцякай ад маей ты сярмягі, − 
Мне не стыдна у ёй ані чуць, 
Вот твой храк я не меў бы адвагі, 
Чортаў храк на сябе апрануць. 
На кашулю глядзіш крывым вокам, 
Што у хаце мне бабы пашылі, 
Прапацела яна маім сокам, 
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Цэлы тыдзень як не памылі... 
А твая ж? як той снег, як папер, 
I пацеў хто, і ткаў, і бяліў, 
I хто шыў, і хто праў... а цяпер 
Ты той пот на сябе узваліў. 
I кашулі той мне было б стыдна, 
Што не сам на яе гараваў,  
Хоць бялейша яна − не завідна −  
Не вазьму, каб ты мне дараваў!  
А кінь вокам на хату маю:  
I цячэ, і гніе, і крывая,  
Усярэдзіне гной, і стаіць на гнаю,  
I дзіўлюся я сам, як трывае?  
Не дзівіся, панок, як жыву, −  
Мне ніхто не памог будаваць.  
Хоць лянівым у свеце слыву,  
А магу свет карміць-гадаваць.  
Ты ж пазнаў, што у ксёнжках стаіць,  
А там розуму шмат ад вякоў,  
I ўсё можаш па ксёнжках рабіць;  
А гдзе ж ксёнжка для нас, мужыкоў?  
Гдзе ж нам розуму столькі набраць? −  
Знаем толькі загон ды саху,  
I жывём, каб касіць ды араць,  
Ды жывём мы у божым страху.  
Каб умеў кіраваць я пяром, −  
Я бы ксёнжку счыркаў, як папар,  
I аб тым, як мы сеем, аром,  
I як косім, і жнём божы дар.  
Можа б, ты прачытаў той грымзол  
I да працы набраў бы ахвоты,  
Шанаваў бы мужыцкі мазоль,  
Не цураўся б мужыцкай бядоты,  
I падаў бы руку мне, сляпому,  
I давёў бы мяне да дарогі:  
Не блудзіў бы і я сярод лому  
I калючак, што раняць мне ногі!  
Ой, раняць і ногі і сэрца,  
У сэрцы нянавісць, злосць родзяць,  
Дзяржаць у тваёй паняверцы,  
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Да здрады вядуць, ад праўды адводзяць!..  
Даруй жа сляпому, што ходзе ён крыва,  
Даруй, што не відзе, хоць плача.  
Вобмацкам ходзяць сляпыя − не дзіва,  
Відзючы ж у яму як скача?! 

ДЗЯДЗІНА 
Ну, і дзядзіна ў мяне была, а багатая дык багатая! Было ў яе сем 

маргоў зямлі, адна каза, сем хлявоў, тры гумны, а ўсе поўныя: у адным 
мак, у друтім – так, а ў трэцім цапы віселі. А як пойдзе, бывала, дзядзі-
на казу даіць, дык покуль казу найдзе, аж у мозгі зайдзе, а як зачне яе 
даіць, так нясуць малако цабрамі, вядрамі, кадушкамі... А масла дык бі-
лі на гумнішчы цапамі і маслянку ў застрэнкі змяталі; бедныя людзі 
дык ішлі з мяшкамі і з гаршчкамі і з разгінямі: хто з чым прыйшоў, той 
з тым пайшоў. А парсюкі кормныя ў дзядзіны дык такія былі, што праз 
парог не маглі пралезці; але пад парогам дзірачка была, дык туды лазі-
лі! А грачыха ў маёй дзядзіны калі зарадзіла! Вот дару Божага было! 
Калі налажылі стог на слупе каля прыпечку, дык вот быў стог! Але зра-
білася няшчасце: дзядзіна хусты прала, хтосьці дзвярмі стукнуў, стог 
перавярнуўся ў начоўкі – і ратуначку не было! 

Вот тут мая дзядзіна і збяднела. А тут дзяцей з асьміна, а карміць 
няма чым. 

Увідзеўшы гэта, панскі аліндар як прыстаў да дзядзіны: “Прадай 
казу – ды прадай!” Ведаў, каб яго немач, што добрая каза. Дзядзіна ду-
мала, думала – глядзіць, што няма чым карміць, і прадала казу. Аліндар 
казу браць, а каза ў лес наўцёкі, а воўк ды з лесу, ды яе за горла! Покуль 
мы даляцелі, яна толькі крыкнула: “Мааа-гда!”, і зарэзаў яе воўк. Не так 
дзядзіне шкода было той казы, як жаль было таго, што каза і імя яе ве-
дала... 

ТРАЛЯЛЁНАЧКА 
Вёска нашая, невялікая вёсачка, меж прыгоркамі, пры балотцы; на 

выган пясочак з прыгоркаў спёрла, тут і лес блізюсенька, лес хоць і чу-
жы, але выгода ёсць... На канцы вёскі Бартак Сасок жыў. Цяжкі быў ча-
лавек Сасок: за сваю шкоду, хоць з прыпадку зробленую, нiкому не да-
руе, хоць залатоўку возьме, а сам, бывала, уночы конна сядзе і пайшоў 
чужыя межы спасываць; каменне з свайго поля дык усё, бывала, цягае 
на чужое... Эй, нядобры быў чалавек: як пазыча суседу рубель, то яму 
трэба дзень араць, дзень касіць, дзень жаць, кожны дзень па грошу пра-
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цэнту аддаць, а рубель рублём. Пазыча табе бульбы на насенне − то ўжо 
сей напалавіну і насенне насеннем аддай − і ўсё гэтак! Купе, бывала, у 
скарбовым лесе крадзеную калоду, такую, што парай коні як зрушыць, 
а сам па яе не паедзе − суседаў пашле: удасца − добра, а зловяць − яны 
прапалі! От які быў Бартак! Бывала, шапкі здымаем прад ім, як прад па-
нам, бо ў яго і пісар і старшына − прыяцелі, з акцызнікам у мястэчку, як 
з кумам, вітаецца, дык як жа тут шапкі ні зняць? А можа, думалі, і ён 
старшынёй будзе?.. Суддзёй ужо ж і тагды быў. Даўно, праўда, усё гэта 
было, але было! 

Гадоў таму з пятнасце наш Бартак апрануў ужо чорны сурдут, стаў 
часта ўлёгцы ў Вільню ездзіць, казалі, у банку інтарэсы мае, а і да Замо-
раўкі чагось, бывала, наварачуе. Ад нас да Замораўкі недалёка, але туды 
ніхто не ўчашчае: там пан надта дзікі якісь быў, Прыбалдоў зваўся; сам 
казаў, што ён ганарал, але мундзеру таго, каб які там быў у яго ганара-
льскі, бліскучы − таго ніхто не відзеў, хоць крычаў па-ганаральску і біў-
ся. 

Прысылаў ён з двойчы ў нашую веску то яек, то курэй або парасят 
купіць, як у яго там госці збяруцца, але, бывала, ні пасланец не аддасць, 
ні ў двары ніхто не заплаце; вот затым у нас і перасталі яму гэтак прада-
ваць без грошы, а ён перастаў пасылаць на дарэмне. Гаспадарка ў яго 
там ішла кепска: мы сеем ужо на зіму, а ён сабе касіць зачынае; мы на 
зіму аром, а ў яго зажынкі, і ўсё гэтак, а ўсё-тыкі ганаралам зваўся!.. 

Казаў і наш Юдка-каваль, што і яму 100 p. вінен, а плаціць не хоча; 
а вот жа Бартак адважыўся-тыкі яму ўсе свае грошы − семсот руб. − па-
зычыць, узяўшы обліг на паўтары тысячы. Тагды ўжо з ганаралам часта 
і гарбату піў! Бывала, пехатой пойдзе да яго, а вернецца ў вялікай панс-
кай каламажцы, а спаткаўшыся з нашым братам на дарозе, здалёку кры-
чыць: “Эй, з дарогі!” 

Раз увосень на сельскім сходзе хацелі мы Бартку выбраць у сотнікі 
і кажым: ён багаты, сын падрос і парабка можа наняць, дык яму латвей і 
службу адбываць; а то вот Янук Сакол, як пабыў сотнікам, дык і гаспа-
дарку звёў, а зямлю таму ж Бартку ў арэнду пусціў! Няхай, кажым, ця-
пер і Бартак закаштуе чэсці!.. Аж ён нам на гэта: “Ах вы, галадранцы, 
сякія ды такія, вы гэта мяне ў сотнікі?.. Да я вас і так усіх у халодную 
пасаджу, як захачу, і па мордзе біць буду; я вам, жабракам (а ён-тыкі і 
парабіў нас жабракамі), − кажа, − не раўня: я сам цяпер пан − ганараль-
скі маёнтак купіў, − а на вас мне плюнуць, і не маеце права, хамуці, мя-
не сюды і туды памыкаць! Я вам пакажу!..” Ажно страшна нам зрабіла-
ся, і паразяўляліся мы, як дурні: іншы шапку зняў, іншы так кланяўся, а 
ўсе замаўчалі. Так мы яго і не выбралі, а больш сталі баяцца.  
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Гэта ж было ўвосень каля ўсіх Святых, а дачакаўшы Каляд, Бартак 
і сваю зямлю і Янукову Сакалову аддаў напалавіну. Мы ўжо ўвідзелі, 
што тыкі і праўда − ён купіў маёнтак. На першага Юр’я перагнаў быдла 
да Замораўкі, а Прыбалдоў выехаў як стаіць з сям’ёй таго ж дня. Юдка-
каваль горка плакаў, бо сто рублёў прапалі...  

Бартак Сасок купіў ад Прыбалдова маёнтак за ўсім дабыткам, з ва-
замі і карэтамі, а навет з вялікім, як конь, сабакай; але павінен быў зап-
лаціць даўгі і свае семсот рублёў залічыць; а даўгоў тых было ці мала: у 
банку тысяч трыццаць, то толькі працэнтаў дзве тысячы шторок трэба 
было заплаціць, а так людзям ружным тысяч з дваццаць набралася.  

У маі прыехаў судовы ўходчыны рабіць, і нас, суседаў, паклікалі. 
Глядзім мы, калі ўжо Бартак і Бартчыха з тым судавым разам абедаюць, 
і навет кухар на стол падаець, Бартчыха ў чорнай панскай сукні! На на-
шую пахвалёнку ніхто і не адказаў... Судовы, пратрымаўшы нас да ве-
чара, прачытаў якісь папер аб тым, што Бартак з Бартчыхай купілі За-
мораўку, і мы пайшлі па хатах, а яны панаваць засталіся. Бартак стаў 
стражэйшым панам ад ганарала: дзярэ за шкоды − жыць не можна − а 
крычыць, а лае, а па полі конна, як праўдзівы ганарал, гарцуе... аж 
страх! Да касцёла, бывала, калі прыляціць чацвёркай, а яна ў капялюху 
бліскучым з жоўтай істужкай і брыжыкамі, а наверсе, пане, сядзіць 
птушка, як жывая, чыста ж жывая сіваваронка, толькі што не закаўкае. 
Ідуць па касцёле, аж увесь народ азіраецца! А кожную нядзелю ў дварэ 
госці: то станавы, то пісар, то хвельшар, часам пасрэднік, то сакратар 
з’ездавы, то судавы, а іншы раз і ўсе разам збяруцца ды днёў тры ў кар-
ты гуляюць і п’юць, − лепш, як у таго праўдзівага ганарала. 

  

А жаць як прыйшлося, дык на полі невасола ў Барткі: жыта мала, а 
жней яшчэ меней; і не ўрадзіла, і жнеі дарагія, − плацілі і па тры зло-
ты!.. 

Бартак злуецца, а Бартчыха спанцыруе сабе па садзе з парасончы-
кам. Не сцярпеў Бартак і кажа да жонкі: 

− Вот не шкодзіла б, каб Ваша, пані Каська, сярпок ўзяўшы, ды па 
загончыку прайшлася, замейце таго, што дарма па садзе дрыптаеш − а 
то жыта сыпецца і грошы няма гэтак жнеям плаціць. 

− Вазьмі ж, васпан, касу ды па сянажатцы прайдзіся, тагды я ўжо 
апрану сукню ядвабную і капялюш з птушкай дый пайду жаць... 

− От жа пойдзеш і ў спадніцы рабой і без капелюха! −скіпеўся Бар-
так.  

− Не дажджэш ты, − адказуе Бартчыха, − каб я, гэтакага маёнтку 
пані, ды пайшла...  
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Слова за слова, ды давай вадзіцца!  
Бартчыха ды калісь у двары служыла і камісару спадабалася, а 

злыя языкі па календару варожаць, што і старшы сын Бартчыхі надта 
паспяшыў радзіцца па шлюбе; камісар і пасагу даў ёй за штосьці 300 
рублёў, але, можа, то і брэшуць? Бартчыха была гумарыстая і не надта 
каб мужа дбала, а ўсё больш сваім розумам жыла. Бадай, ці не яна і пі-
лавала Бартку, каб маёнтак купіў? А купіў ён яго і на сябе і на жонку 
разам.  

Доўга яны гэтак вадзіліся: і тыя нарадзіны першага сына ён спамі-
наў, і свой пасаг яна спамінала, спамінала і тое, як на васэлі камісар ка-
заў мужу, што Каська пакаёўкай была, дык раздалікацілася, і ён не паві-
нен змушаць яе да цяжкой работы, а няхай за тыя 300 руб[лёў ] дзеўку 
навек найме... 

Разабрала Бартку аж па макаўку! Аж рыкнуў на жонку:  
− Вон, сякая-такая! Вон з кодлам сваім: я тут пан, не ты пані! 
− Даўно, − кажа Каська, − я чакала ад цябе гэтага і так хацела кі-

нуць, а цяпер і кідаю! 
− Але, кідай, ды ізноў у веску, − адказаў Бартак.  
− I кіну і ў вёску не пайду, − кажа Каська, − а хоць зараз Прыбал-

доў за ахмістрыню, як за паню, возьме, да места... 
Пазлаваліся, распляваліся, так як хто зімным перакінуў, і разышлі-

ся; а назаўтра Каську перлі два чорныя агяры да вакзала, каб ехаць да 
Прыбалдова. Бартак з той немарасці кінуўся ў гарэлачку, а далей стаў 
зіркаць на кабетак. Бывала, як хто аб жонцы спомне, што кінула, дык 
аж счырванее. 

− He вялікая, − кажа, − наўда, што кінула, да і не так-то кінула, як я 
сам яе прагнаў.  

Так, бывала, хваліцца ўсё, што прагнаў ды прагнаў, а людзям гэта і 
трэба. 

Пачакаўшы гадок-другі, мы відзім, што Бартак чыста перамяніўся, 
раздалікаціўся: на полі не бывае, зімой у месце гуляе... А раз вярнуўся 
ўжо і з паненачкай такой харошай, цянклявінькай, шталтам за губар-
нанку, а называў яе якосьці кузынкай і цалаваў пры людзях. А яна, тая 
кузынка, такая смяхотная ды васолая была, як бы вот паненачка праў-
дзівая: нічагусінька, бывала, не робе, толькі сабе бегае, выспевуе: “тра-
ля-ля, тра-ля-ля!” Або як калі асядлаюць ёй каня ў якоесьці рагатае сяд-
ло, фурман сядзе на другога каня, у самы рабочы час, вот яна і гарцуе 
па дарогах, іншы раз вярстоў за 10 заб’ецца, коні ў пене, фурман падаб-
’ецца, а яна ўсё “тра-ля-ля, тра-ля-ля...”. Так мы яе і празвалі Тра-ля-
ля... 
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Але добрая была, вечны ёй пакой: бывала, хто ў вёсцы захварае, то 
яна і па доктара пашле, і на лякарства дасць, і дзецям то па грушачцы, 
то па яблычку. Любілі-тыкі мы яе, гэту Тралялю. 

Раз за малым не ўсёй вёсцы прыпёрлі павесткі з акружнога аб тым, 
што жонка Барткава падала скаргу, што муж выгнаў яе з двора, што з 
другой жывець, што палавіну яе маёнтка забраў, па пяць тысяч на рок 
даходу цягне, а ёй ні гроша не даець... I давай нас цягаць па сведках: то 
ў кансістор, то на следства, то проста ў суд акружны, гадоў за тры. Тым 
часам нашая Тра-ля-ля захварэла і ў тры дні навек заснула, пакінуўшы 
дзіцятка драбнюсенькае. Бартак зажурыўся, як за сцяну заваліўся: пала-
віну маёнтка Бартчыха адабрала, а другую прадалі з ліцытацыі за даўгі, 
і пайшоў Бартак зноў у вёску, але суддзёй ужо ніколі не быў і ўсім кла-
няўся. Нядоўга, бедны, пабыў і тут, бо за штосьць у турму пасадзілі... 
Там ён і ўмёр! 

Бартчыха з рок на сваёй палавіне панавала, увосені пажар змёў усе 
будынкі, а тут прад Новым рокам банк прадаў і рэшту маёнтка. Так-то 
скончылася панаванне Сасковае. 

Тралялёначку ж тую бедную мы, злажыўшыся з душы па дзесяць 
грошы, аддалі, як сваё дзіця, да Марціські крывой на мамкі на рок, а да-
лей не ведалі, што і рабіць з беднай сіротачкай, дык ксёндз зыскаўся лі-
тасцівы − узяў малую кузянятачку да старой арганісціхі і там ужо 
штось плаце, а яна гадуе і пацеры вуча, і расце паненачка, так гадкоў 
ужо, мусі, з дзесятак мае; а такая вясёлая ды смяхотная, якраз жэ Траля-
лёначка! 
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Адам М-скі (Зоф’я Тшашчкоўская) 

БЕЛАРУСКАЯ МАЛІТВА 
Божа, наш бацька, мы твае людзі,  
А неба цёмна ад чорных хмар.  
На свеце цяжка, аж баляць грудзі,  
Дзе ні пачуеш − голад, пажар. 
Гулялі ветры на нашым полі  
І сапсавалі нам ураджай,  
І няма шчасця, і няма долі.  
Божа, наш бацька, хлеба нам дай! 
Дай нам здароўя, шчыру ахвоту,  
Калі з сахою пойдзем араць.  
Ты бачыш цяжку нашу работу,  
Дай жа пажытку з яе прыждаць! 
Пашлі нам сонца з цёплай расою, 
Каб зашумела ніва, як гай. 
Кажуць, ты − бацька, мы − пад табою; 
Хлеба, і сонца, і шчасця нам дай! 

ПЕРАКЛАДЫ 
З Т. Ленартовіча 

КАЛІНА 
Расла каліна буйна, шырока,  
Ды над крыніцай ды над глыбокай,  
Дожджычак піла, расу збірала,  
Вясною ў сонцы лісці купала.  
Пацеркі летам мела − калінкі,  
Як дзеўча косу, пляла галінкі,  
Як бы дзяўчатка ў ясну пагоду, 



 158 

I, як ў люстэрка, глядзела ў воду.  
Гулялі ветры з буйнай касою,  
А вочы мыла белай расою.  
Каля крыніцы, каля каліны  
Круціў наш Яська дудкі з вярбіны.  
Іграў ён з плачам, як сіраціна,  
Гдзе над крыніцай расце каліна,  
І спяваў штодня ранняй парою,  
А голас доўга ляцеў з расою.  
Каліна лепшу сукенку брала  
I, як дзяўчына, ў гаі чакала.  
А калі ўвосень труну цясалі,  
А пад крыж чорны Яську хавалі,  
Відна, каліна яго любіла,  
Бо ўсе лісточкі з жалю згубіла,  
Пацеркі красны ў воду скідала −  
Уся каліны краса прапала. 

З Я. Чачота 
КАЗАК 

Расце явар на прыгорку,  
Явар зеляненькі,  
Ў чужой вёсцы прападае  
Хлопец маладзенькі. 

“Гіну, гіну, прападаю, 
Пара уміраці, 
Прасі, дзеўча, прасі, міла, 
Штобы прыйшла маці”.  

Прыйшла маці, прыйшла маці  
І горка ўздыхнула,  
Калі на свайго сыночка  
Мілага ўзглянула. 

“Ой, дзіцятка, ой ты, сыну, 
Сыночку мой мілы, 
Ты не слухаў бацьку, маці − 
Дайшоў да магілы”.  

“Прашу, маці, прашу, маці,  
Хораша хавайце: 
Усе звоны няхай звоняць,  
Музыку зайграйце. 
Няхай мяне не хаваюць  
Людзі нанятыя, 
Толькі хлопцы з нашай вёскі,  
Хлопцы маладыя”. 

З М. Канапніцкай 
ЛЯ АКОНЦА 

Гляджу на рэчку. Там човен поўны.  
З берагу хутка ссоўваюць чоўна,  
А наша рэчка, а наша сіня: 
“Плывіце, − кажа. − Ідзі, віціна!..” 
Зацвіце явар, гавораць людзі, 
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Калі на свеце бяды не будзе, 
Ні людской крыўды, калі нам з хаты 
Не будуць браці хлопцаў ў салдаты. 
Як кожан сядзе у сваёй хаце 
І людзей будзе называць: “Браце!” 
Няхай так кажа, калі прыспела. 
Называй братам − мне што за дзела! 
Толькі бы Янку даў Бог прыждаці, 
Татка пазволіў мілым назваці. 
Па мяжы татка ходзіць і ходзіць, 
Пытае: ці нам жыта зародзіць? 
Ой, голад страшны − скаранне з неба! 
Дай жа нам, Божа, чорнага хлеба. 
Божа, наш бацька, запалі сонца, 
Няхай засвеціць у кожна аконца! 

* * * 
Як жа мне цябе, дзяўчына, 

За жонку узяці,  
Калі бацькі з белай хаты 

Не хочуць аддаці? 
Ой, дзяўчатка, я не птушка,  

Крыл не даў мне Бог, 
Каб з табою сінім небам  

Лётаці я мог. 
Я не дух, мая галубка, 

Бяда, я не дух,  
Каб цябе з зямлі здзьмухаці, 

Як з той краскі пух. 

Не магу я быць туманам 
З-пад сенажаці,  

Прыкрыць цябе ў дзень бяленькі 
І сабе узяці. 

Не магу жа я, дзяўчына, 
Як тая магіла,  

Па няволі шлюбу браці 
З табою, міла! 

Ой, ляцяць з вярбіны слёзкі, 
Горка мне, людзі!  

А калі ж мне Бог дасць сонца? 
Калі ж тое будзе? 
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Адам Гурыновіч 

ДЗЯКУЙ ТАБЕ, БРАЦЕ, БУРАЧОК МАЦЕЮ 
Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею,  
За тое, што ў сэрцы збудзіў ты надзею,  
Што між братоў нашых знаходзяцца людзі 
З кахаючым сэрцам і баляшчай грудзяй.  
Дзякуй табе, браце, і за тыя словы,  
Што ўспомнілі звукі нашай роднай мовы.  
Бяры, браце, дудку, наладзь і жалейку,  
Няхай песнь смутная ідзе у калейку  
I будзіць у сэрцах мысль аб лепшай долі,  
Якой мы не зналі дагэтуль ніколі. 

ШТО ТЫ СПІШ, МУЖЫЧОК 
Што ты спіш, мужычок,  
Заплюшчыўшы вочы? 
Забаліць табе бок 
Спаць ад ночы к ночы! 
Агляніся на свет, 
Падымі галоўку,  
Ды што ёсць, чаго нет 
Паслухай жа моўку: 
Глянь! іны мужыкі  
Уставаць пачалі. 
Што я? хто за такі? −  
Раздумываць сталі: 
Ці я звер? ці я птах?..  
Ці яка скаціна? 

Ці здаецца ж мне так,  
Што людска дзяціна? 
Я не пан!., мусіць, хам!.. 
А звалі − псяюхай;  
Ды казалі: Бог сам 
Казаў: “Пана слухай”. 
Мужык слухаў яго  
Ад веку да веку, 
I дажыўся таго, 
Што папаў ў апеку. 
А цар…………… 
Сказаў так са злосці:  
“Што даць маюць ўрагі,  
Я дам − як з мілосці”. 
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Запяяў наш мужык  
Песеньку вясёлу: 
“Цяпер сяду, як бык, 
З панамі да столу”. 
A i кожан быў рад,  
Даждаўшыся волі:  
“Як зрабіў такі лад,  
Зробіць ён і болей”. 
A i ждуць − не даждуць  
Ад цара нічога,  
Ці не здумаў надуць  
Мужыка дурнога? 
...Бо хоць волю нам даў − 
Розуму ні крошкі;  
Ісці жыць прыказаў,  
Не відзя дарожкі. 

Хаця скрозь настаўляў  
Вучылішч, дзе вёска,  
“Букі-аз” − наказаў  
Навучаць бярозкай. 
А раднога слаўца  
Ніхто і не чуе,  
Толькі так малайца  
Саўсім ён сапсуе, 
Ды навучыць рабят  
Лаяцца па-руску:  
“Сукин сын, я тебя  
Засажу в кутузку!” 
“Сукин сын” ці “psia mać”  
Абое рабое, 
Ці ж не маюць нам даць  
Што-кольвек другое? 

ШТО ЗА ЗВУК ДЫ ТАК ГРОМКА РА3ДАЎСЯ... 
Што за звук ды так громка раздаўся 
Па лугах, па палях і лясах,  
Высако аж пад неба падняўся  
I са стогнам прапаў ў аблаках. 
Можа, вецер у лесе так вые  
Ці старая бяроза скрыпіць?  
Ці сава − няхай Бог таго крые, − 
На пагібель у лесе крычыць? 
Можа, маці над трунай галосіць,  
Дзе схаваны міленькі сынок?  
Можа, ласкі у бога там просіць  
Бедна дзеўка, згубіўшы вянок? 

О! не то! Гэты стогн, быць не можа, 
Каб з грудзі выхадзіў ён адной,  
То увесь наш народ гэтак стогне  
Над няшчаснаю доляй сваёй. 
Ёсць і рукі, і шчырай ахвоты  
Нам да працы не бракла ніколі,  
Але недзе знайсці нам работы...  
Ох! не будзе нам хлеба ні солі. 
Мал надзел нам ад дзедаў астаўся, 
Падзялілі сыны і яго,  
А цяпер, глянь, як вузенек стаўся,  
Два шагі тут ушыр усяго. 

ПЕРШ ДУШЫЛІ ПАНЫ... 
Перш душылі паны,  
Што шляхтай зваліся,  
Цяпер “сукины сыны”  
За нас узяліся.  
Aні той, ані сёй  
Нічога не далі,  
Нашу ж працу у свой  

Кішэнь пакавалі.  
Ды ці доўга ж нам ждаць  
З рукі іхняй ласкі  
I штораз спагадаць  
Усім думкам панскім? 
Няхай хлопцы усе  
Збіраюцца кучай,  
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У такім хаўрусе  
Станемся мы тучай,  
Што дожджыку дасць − 
У нашай злой долі  
Дух падыме у нас,  

Як рунь у тым полі.  
А з той тучы, як гром  
Сярод летняй ночы,  
Загручыць ўсім паном  
Загуба у вочы! 

МЕСЦА НЯЧЫСТАЕ 
Месца нячыстае, што і казаць, 
Мне гэта месца знаёма. 
Відзіш, там крыж адзінокі відаць − 
Гэта магілка Пахома. 
Хто ж той Пахом? Гэта ж панскі ляснік. 
Лет таму дваццаць ці болей 
Жыў ён у хатцы, быў чэсны старык, 
Звідзеўся з горкай ён доляй. 
Праўда, быў вельмі дзіўны чалавек: 
Смутны усё, маўчалівы. 
Слова не скажа; каму неўдамёк, 
Мог бы падумаць − спясівы. 
Да разгавораў ён быў не ахвоч,  
Жыў, як пустэльнік ў пустэльні, 
Толькі пацехі, што стройная доч, 
Любіў жа ён яе вельмі. 
Годы праходзяць, настала пара, 
Кася ўжо дзеўкаю стала. 
Толькі прыходзіць к Пахому сястра, 
Кажа, што службу дастала 
Касі у горадзе. Бедны Пахом! 
Жалка з дачкой расставацца.  
Дзеля таго дык і ёй з старыком  
Не век векаваць жа, прызнацца.  
Можа, гады цераз два ёй ізноў  
Трэба вярнуцца на лета.  

Кася не тая вярнулась дамоў:  
Стройна, як пані адзета.  
Касю увідзеў і кажа Пахом:  
“Віджу, што стройныя хусты...  
Толькі ці чэсным ідзеш ты пуцём,  
Можа, дарогай распусты?”  
Кася спусціла тут вочы далоў,  
Усё адгадаць тут не трудна.  
Але стары нават рэчы не вёў  
I падарункі ад дочкі прыняў,  
Нават слаўцом не забідзеў,  
А валасы, малючыся, ён рваў,  
Toe сам Бог толькі відзеў.  
Кася паехала. Стары ляснік  
Услед паглядзеў ёй угрума,  
Смутна сівой галавою панік,  
Думае горкую думу.  
Часта Пахом сваю доч ўспамінаў,  
Усё таскаваў і маліўся,  
Дзеля таго да канца не стрымаў,  
Ночнай парой удавіўся.  
Месца нячыстае!  
Усякі із нас 
Міма з малітвай праходзіць.  
Кажуць жа людзі: у поўнач якраз  
Нехта тут, плачучы, блудзіць. 

ВЯСНА 
Ты ізноў да нас вярнулась,  
Бледнай восені сястрыца!  
Белай сукняй апранулась,  
Ты румяна, светлаліца!  
Ты адкуль прыйшла, мілая?  

Дзе жыла-была далёка?  
Мы це ждалі, дарагая,  
Выглядалі смутным вокам.  
Зналі мы, што ты вярнешся,  
Край не кінеш нешчаслівы,  
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Залатым лучом пральешся  
На палі, лугі і нівы.  
I лучом тваім цяпленькім  
Аджыла ізноў зямліца,  
Зацвіў цветачак красненькі,  
Заспявала ў лузе пціца. 
Скора ластаўкі гняздзечкі  
Пад страхой начнуць звіваці,  
I бацян зляціць да рэчкі  
Розных гадаў там шукаці.  
Скора ў поле з песняй звонкай  

Ратаі пайдуць араці,  
I пад песню жаваронка  
Прасіць стануць Божай Маці,  
Каб жытцо было буйное,  
Сенаваць каб пры пагодзе,  
Каб ўрадзіла не благое  
Усё у полі і гародзе.  
А як збяром усё з поля −  
У гумно ў тарпу паложым,  
Дык памолімся ў касцёле  
I табе ахвяру зложым. 

 

КАТОК 
Сядзіць над вадою маленькі каток,  
Глядзіць ён на рыбкі, разінуў раток.  
Хацеў бы дастаць іх − баіцца скакнуць,  
Баіцца вадою ён ног абмакнуць. 
А хлопчык маленькі над кніжкай сядзіць.  
Яе ён раскрыўшы, на вершы глядзіць.  
I рад бы вучыцца, хацеў бы ўсё знаць —  
Ды шкода галоўкі сваёй бедаваць. 
Ах, дарма, мой хлопчык, напрасна, дзіця, − 
Пячоныя пташкі у рот не ляцяць.  
Калі ты што-кольвек захочаш пазнаць,  
То мусіш не мала над тым працаваць. 
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Альгерд Абуховiч 

ВАЎКАЛАК 
Чараўніца уракла − 
Быў я колісь ваўкалакам, 
Бегаў чортам ўздоўж сяла, 
I к гавядам поўзаў ракам, 
І людскую знаў гаворку, 
І з сабакамі з надворку 
Гаварыць я спосаб меў. 
За гумном раз ціха сеў, 
Ажно Лыска прыляцеў, − 
Як на панскай службе стаў, 
Па прыязні ён мне кажа: 
− Кінь ты, куме, жытло ўражжа: 
Цяпер марна прападаеш. 

А ты ж гэткі спосаб знаеш: 
Майму пану стань служыць, 
Табе добра будзе жыць. 
− Ах ты, дурню, − думаў я. − 
Мне вярнуцца да сяла? 
З сваім панам і сялом 
Задушыся ты калом! 
Хоць галодзен − я свабодзен, 
Дзе мне цягне − там бягу. 
На свабодзе прападу, 
А ў няволю − не пайду! 
Буду вольным ваўкалакам, 
Ты ж − на прывязі сабакам! 

СТАРШЫНА 
Хоць які парадак дай, 
Адно тое, братка, знай, 
Што крутнёю ўсё пакруціш 
I найлепша − збаламуціш. 
Льва-манарха воўк прасіў, 
Каб вайтом яго зрабіў. 
Бо авечкі скрозь ў бязладдзі, 
Вельмі шкодзяць ў панскім садзе 
Ды і самі прападаюць, 
Бо, як жыць, яны не знаюць. 
І ліса за ім прасіла 
(Яе жонка льва любіла). 

Воўк з лісіцаю звязаўся 
І, як можна, так стараўся: 
Дзе прасілі, дзе ўздыхнулі, 
Дзе гасцінца падаткнулі, 
Каб дабіцца да медалі, 
I плацілі, і стагналі... 
Леў сказаў: − Ходзяць толкі, 
Што авец з’ядаюць воўкі. − 
І сазваць сказаў народ 
На звярыны вольны сход, 
Папытаць усіх звярат: 
Воўк ці добры, ці ён гад? 
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Чыны важны ўсе прыйшлі, 
Ўсё начальства тут было, 
Ды прычыны не знайшлі, 
Зла аб воўку не чутно. 
Пад судом ён, бач, не быў 
I з начальствам добра жыў, 

Дык медаль пан войт надзеў 
На авечы цэлы хлеў. 
А авечкі што сказалі? − 
Іх на сход зусім не звалі, 
А ўпісана ў пратаколе, 
Што “авечкам дана воля”. 

ВОЎК І ЛІСІЦА 
“Нá табе, нябожа, 
Што мне нягожа!” 
Раз папалася лісіцы 
Ажно тры злавіць курыцы. 
Прыдушыла, дзве з іх з’ела, 
Трэцю скрыла. Сама села − 
Як па працы − пад стажком. 
Воўк галодны йшоў нішком, 
А што з кумою быў знаём, 
То такую рэч павёў: 
− Ах, сястрыца, − кажа кум, − 
Я ад рання браў на вум, 
Каб што-кольвек мне пад’есці, 
А тут, на злосць, негдзе ўлезці. 

Падхапіў бы я хоць птушку... 
Да авец падходзіў збочку, 
Ды пастух чупрыну чэша, 
I сабака прытым брэша − 
Прыступіцца няма складу!.. 
Дай ты, кумка, яку раду! 
− Ох, мой куме даражэнькі! 
То ж стог сена цалюсенькі, 
Еж, як хочаш, − не шкадую, 
Хоць апошнім, ды частую! 
А маўчыць наша лісіца, 
Што пад корчам ёсць курыца. 
− Дзякуй, дзякуй! − сказаў шэры 
І пацягся без вячэры. 

СУД 
Там, дзе пушча, за прасёлкам, 
Колісь ліс жыў з шэрым воўкам, 
I, як весць людская кажа, 
Жыло згодна племя ўражжа. 

Ды да часу. 
Хутка сварка там пайшла: 
Скрыўдзіў нечым ліс ваўка. 

Дайшло дзела да суда. 
Можа, праўда, можа, не, 
Адвакаты − два сабакі на судзе. 
Кожны брэша, на праціўніка вядзе. 
А суддзёю быў глушэц, 

Ён разумны ці глупец, 
Тое трудна разгадаць, 
Адно толькі, як чуваць, 
Што рашыў ён дзела так: 
Выгнаць з суду ўсіх сабак, 
А воўк з лісам плоцяць штраф. 
Воўк − бо хлусіць ён напрасна, 
Ліс − бо злодзей. 

Гэта ясна: 
Круцялёў чым разбіраць, 
Лепш абодвух пакараць. 
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МЕМУАРЫ 
(Скарочана) 

МОЙ ДЗЕД 
Дзед мой бачыў Рабесп'ера 
Адвакатам і акторам, 
Ды не думаў, што кар'ера 
Яго зробіць дыктаторам. 

Дзед мой Юзаф Абуховіч граф Бандзінелі, мабыць, ніколі не бачыў 
Рабесп’ера; калі быў у Парыжы і Версалі як шамбелян польскага двара, 
то гэта будучая знамянітасць сядзела недзе яшчэ ў Арас. Калі ж закіпе-
ла рэвалюцыя і Рабесп’ер выплыў наверх, то дзед мой быў на іншым 
становішчы: спярша быў жаўнерам пад Касцюшкам, а пасля, як баніта, 
выняты з-пад права, пад прыдуманым прозвішчам тры гады быў фурма-
нам у ваяводзіхі Хадкевічыхі на Падолі: “talis est mutatio rerum”. Ма-
быць, з тых часоў ці, можа, і раней завязаліся нейкія асаблівыя стасункі 
з Пулавамі і сям’ёй князёў Чартарыскіх. Дзед нябожчык аб сваёй мінуў-
шчыне ніколі нам не расказваў − тое, што мы ведалі аб ім, то толькі 
недзе са стараны, − але ведаю, што ён старасвецкія сямейныя памятнікі 
адаслаў у Пулавы, з Пулаў атрымліваў і розныя весткі. Калі я ў 1860 га-
ду быў прадстаўлены кн. Адаму Чартарыскаму, то ён, 90-летні старац, 
пачуўшы маю фамілію, быццам ажывіўся і спытаў: “Сын шамбеля-
на?” − “Унук, міласцівы князю”. − “Так, Юзаф Абуховіч, мусі, даўно 
ўжо не жыве, ён старэйшы быў за мяне”, − і з гэтымі словамі быццам із-
ноў асунуўся. Каб гэта і не быў князь Адам, то ўсё ж такі з такім паваж-
ным старым чалавекам нельга было адважыцца нахрапам распытвацца 
аб падробніцах з мінуўшага; дык захаваў я сваю цікавасць да якой-коле-
чы шчаслівейшай зручнасці, каторая ўжо не надарылася, хаця пасля не 
раз, нават часта, бачыў я старога князя. (...) 

ЛІТАРАТУРНАЕ АПРАЎДАННЕ 
Праглядаючы мае вершы, Франціш Багушэвіч зрабіў увагу, што ў 

мяне не ўсюды бываюць уласцівыя беларускай мове акцэнты. На гэта я 
яму адпісаў: 

У гаворцы ёсць ружніца 
Між маёю і Тваёй: 
Маёй — пушчы, Пціч граніца, 
Ты — Панарскі салавей!.. 

Гэта значыць: у Беларусі ёсць многа асобных дыялектаў-гутарак, і 
ў гаворцы між Магілёвам над Дняпром, Мозырам і Гродняй бывае вялі-
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кая розніца не толькі ў акцэнтах, але ёсць і многа цікавых правінцыяна-
лізмаў. От, напрыклад, некалькі нашых палеска-беларускіх правінцыя-
налізмаў, − ручаюся, што іх у віленска-гродзенскай беларускай мове 
або саўсім не ўжываюць, або ўжываюць рэдка. “Нашчадзь” − патомст-
ва, будучае пакаленне; “нішком” − ціхачом, пакрыёму, хаваючыся; 
“плён” − расток, малады белы карэньчык пры зярне, і шмат іншых. 

Мне перш за ўсё ідзе аб тое, каб выказаць, што я хачу, каб пачулі 
мысль маю, і каб словы карэнныя беларускія пры помачы нашай літара-
туры атрымалі як найшырэйшае абывацельства. I дзеля гэтага я не сцяс-
няю свайго дыялекту, ужываючы словы і звароты агульнабеларускія. 
Гэтак паступаючы, я кладу ў літаратуру свой прыродны дыялект бела-
рускай мовы, даючы найлепшае з яго. У канцы невядома яшчэ, каторы 
дыялект беларускі пераможа. У Францыі − спярша дыялект правінцыі 
Langeu d’Oc меў перавагу ў французскай літаратуры, а пазней Langeu 
d’Oni − цяперашняя французчына. Гэта трэба памятаць і нашым літара-
тарам і пурытанізмам не забаўляцца! 

СПАС 20/VІІ 1894 
“Прыйшоў Пятрок − апаў лісток; прыйшоў Ілля − апала два; прый-

шоў Спас − усяму час”. (...) 
Зарэчча памятаю з тых часоў, калі я быў такі маленькі, што прыс-

макі мне на крэсле, а не на стале стаўлялі. Пасля не быў там лет колькі-
наццаць... Зарэчча − гэта толькі частка Глускага графства; атрымаў яго 
п. Кароль Нерэзыуш за дакананне вельмі цікавай справы, так званай эк-
сдывізіі Глускай. Але, дзеля ўдзячнасці і пашаны да п. Кароля, раскажу 
аб ім асобна. 

Герб Нерэзыушаў − гэта крыж і месяц маладзік − здаецца Czoryja. 
Апошняя з гэтага дому Станіслава Легатовіч пыталася ў мяне, ці не ве-
даю чаго аб яе родзе. От жа: паводле апавядання самога Кароля Нерэ-
зыуша, быў ён рэгентам пры Навагрудскім судзе, пасля нейкі час праца-
ваў у натарыуса і ўзяў пасля смерці дзеда майго, Юзэфа Абуховіча, 
справы і маетнасць. Дзед мой сардэчна яго палюбіў, а св. памяці бабка 
мая цярпець яго не магла. Было гэта каля 1825 года, часы былі добрыя, і 
п. Кароль, “Нарулёнкам” празываны ад дзеда майго, добра ўладзіўшы 
свае маёнткавыя справы, хацеў выкупіць ад маршалка Філіпа Абуховіча 
Капцэвічы, адвечную Абуховічаўскую маетнасць, каб толькі дзед мой 
гэту маетнасць ад яго прыняў і прыпаручыў яму справу належачага нам 
Стаяльянскага спадку па Бандзінеліх і зацверджанне графскага тытулу. 
Тут нахлынулі важнейшыя здарэнні: выбухла паўстанне. На Беларусі 
азбрайваліся і па дварах муштраваліся (муштры адбываліся ў Малажэ-
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ве, гэтая мясцовасць у хранікараў называецца Акунёўкай, − там Вітаўт 
пабіў татараў, цяпер Акунёўка − ручаёк, аддзяляючы ўрочышча Мала-
жэва ад вёскі Акунёўкі). Нехта непатрэбны падгледзеў гэтыя прыгатаў-
ленні і даў данос. Падазравалі ў даносе чыноўніка п. Міткевіча і генера-
ла Гатоўскага, але гэты апошні быў чалавек шанаваны, хоць маскаль, і 
адкрыта агрызаўся з дзедам маім. Міткевіч такжа меў добрую славу, 
дык мабыць нехта трэці паспяшаўся асцерагчы ўласці. Пасля гэтага да-
носу прыказана было капітану Бехамо арыштаваць майго дзеда, што 
прыйшлося рабіць аружной рукой, бо люднасць сялянская стала адпор-
на, забарыкадавалася ў дварэ, з прыроды даволі недаступным, і пачала-
ся страляніна. Забітых не было, але з абодвух старон некалькі душ ране-
на. П. Кароль скланіў тады дзеда да капітуляцыі, бо ўтрымацца доўга 
нельга было, а з глаўнага плацу надыйшлі непамысныя весткі. Забралі 
тады старычка падкаморчыца, і хоць жыў яшчэ гады чатыры, але свабо-
ды ўжо не бачыў. 

Роля парламентара не прайшла п. Каролю насуха: казак, не пазнаў-
шыся на яго тады святым і недатыкальным характары, сперазаў яго ча-
тыры разы нагайкай, за што казака высеклі, а п. Каролю так з’яднала гэ-
та маскоўскую старшызну, што яго прызналі адміністратарам ад праві-
цельства над маетнасцямі майго дзеда. З апякунства п. Нерэзыуш вывя-
заўся як найсумленней. Дзед мой вызнае гэта ў тэстаменце і запісвае 
свайму “Нарулёнку” тысячу дукатаў. 

У гэтым часе сталася нейкая таемная справа, аб пачатках каторай 
магу толькі дадумвацца і дзеля гэтага буду гаварыць толькі аб скутках 
яе. 

Быў нейкі чалавек, бацька мой з нейкай трывогай называў яго 
“Пёравіч”, а Нерэзыуш − “Пёрка, каторага я здаў у рэкруты”, але гэнае 
пёрка, відаць, было ўстрэмлена ў нейкае балючае месца, бо п. Кароль не 
будаваў свайго палаца ў Зарэччы датуль, пакуль не даведаўся, што Пёр-
кі ўжо няма на свеце. Сяляне яго вельмі ждалі, нейкія надзеі загараліся 
ў іх пры ўспамінах аб ім, але ўсё гэта пакрыта было таемнасцю. Пёра-
віч, уцёкшы з салдатаў, укрываўся; − начамі ён часам прыходзіў да май-
го бацькі, што зазвычай было прычынай вялікага перапалоху. Казаў 
заўсёды, што памсціцца па панах. Каля Солетнік часцей паяўляўся і там 
ён загінуў. Расказваюць: утапілі яго па загаду майго дзядзькі. Быў гэта, 
мабыць, чалавек незвычайны, калі, будучы банітам, вынятым з-пад пра-
ва, праз 20 гадоў трымаў у гразе амаль цэлы павет. I хоць паходзіў з ся-
лян, але быў чалавекам вельмі адукаваным, уроды гожай, мілы і краса-
моўны. Захаванне між сялянамі меў незвычайнае. Насіўся з нейкімі рэ-
фарматарскімі планамі і для сваёй справы яднаў прыхільнікаў між сяля-
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намі толькі. Па смерці Пёравіча яго рэфарматарскімі планамі зацікаві-
лася жандармерыя, было следства. Сяляне адчапіліся нічоганяведаннем, 
шляхта не рада ішла на гутаркі аб сваім ворагу. Следства скончылася 
зданнем у салдаты двух нічым нявінных сялян. Расказвалі сяляне ў вя-
лікай тайніцы аб нейкіх “граматах”, недзе перахоўваных у вучняў Пёра-
віча. За год 10−15 справа гэта саўсім заглохла. (...) 

ДЗЯДЫ 
Сягнуўшы мыслю, сколькі ж гэта бачыцца сяліб сягоння апагане-

ных, сколькі ж гэта дзядоў не мае па што заглядаць у дамовыя вогніш-
чы?! Сколькі ж гэта дзядоў не пазнала б сваёй нашчадзі на той зямлі, 
дзе спачываюць іх косці! Я, дзеля пашанавання сягонняшняга вечару 
дзядоў, выйшаў на мост, каб падумаць аб памёршай радзіне і прыяце-
лях. Я саўсім спакоен, нішто маіх думак не трывожыць. Няхай жа думкі 
мае будуць трызнай хаўтурнай, дзедаўскай, маім антэнатам. 

Увосень народ наш святкуе паганскае яшчэ свята Дзядоў. Хрысція-
нізм заўсёды шанаваў гэтае свята, каторае ўлівала народу веру ў бяс-
смерце душы. Вёскі, не зважаючы на непагадзь, пануючую ў гэтым ча-
се, маюць святочны выгляд. Сцены ў гасподах вымыты дабяла, каб ду-
шы дзядоў маглі з уцехай прыбліжацца да вокан і ўглядацца радасна на 
бяседуючых сваіх нашчадкаў. Мыслі кружацца і налятаюць, як чалавек 
аб гэтым падумае: можа гэтаксама налятаюць і кружацца наўкол духі 
дарагіх нашых нябожчыкаў? De Cháteaubriand заклінае цені каралёў 
французскіх, каб не падходзілі да занечышчанай магілы ў S-t Denis і каб 
не заглядалі ў змарнаваную бацькаўшчыну. Загадвае каралю засягаць 
муравы вясковых магілак. 

Прыпамінаецца мне адно здарэнне з далёкай маей мінуўшчыны. 
Было гэта ў Францыі, паміж маладзёжы я адзін быў з Беларусі, дык зла-
жыўся праект, што я павінен уладзіць трызну Дзядоў. Ахвоча на гэта 
прыстаў я і выступіў з пачастункам. Былі пячоныя гусі з грыбкамі, а за-
мест крупніку − добра запраўленае le vin chaud. Гэта апошняе так гумар 
успасобіла, а часы былі поўны ясных надзей, што пастанавілі мы зра-
біць ваенную муштру, і то не пяхоты, а кавалерыі. Каждае крэсла стала-
ся жарабцом, капітан Ідэльфонс Касілоўскі (эмігрант) прыняў каманду, 
а Валяр’ян Калінка, пазнейшы ксёндз і гісторык, гарцаваў наперадзе 
нас. Суседкі мае думалі, што дом зваліцца, а было гэта на чацвёртым 
паверсе. Назаўтра меў я візіт паліцыі, але я ўвесь гэты гармідар вытлу-
мачыў, як рэч абрадавую, патрыятычную, і на гэтым сышло ўсё. 
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Янка Лучына 

УСЕЙ ТРУПЕ ДАБРАДЗЕЯ СТАРЫЦКАГА  
БЕЛАРУСКАЕ СЛОВА 

Дзякую Вам, брацікі, сястрыцы родныя!  
За Вашы хвацкія песні народныя,  
За тую гутарку Вашу вясковую,  
За праўду светлую, за праўду новую! 
Даўно мы не чулі братняга голасу,  
I ніва нашая колас па коласу 
Ветрам развеяна, градам разбітая,  
Стаіць бяздольная, богам забытая... 
Ці то над Неманам, ці то над Шчараю,  
Ці над Дняпроўскай затокай стараю −  
Ўсюды падобныя, ўсюды знаёмыя  
Казкі і песні, ветрам нясомыя. 
Ўсюды сустрэнуць з хлебам і соллю,  
I з добрым словам, і са слязамі  
Песню святую, пісану боллю,  
Усюды ахвотна пойдуць за Вамі. 
Братцы, сястрыцы! − праўды нясыта  
Маці-Зямліца! Ой! не забыта  
Роднага слова святая сіла!..  
Ёю гаворыць усюды − магіла! 
Яе ж паслышыць наша старонка!  
Спявайце ж, Братцы, смела і звонка:  
Не згіне песня і Украіна!  
Будзьце здаровы! 
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ВЯСНА 
Кажуць людзі: “Вясна!”− піша так каляндар. 
Хто ж пазнае яе, калі сыпле ўсё снег? 
Дарма ладзіў саху на той час гаспадар, 
Ды і бусел да нас прыляцеў як на смех. 
Жураўлі ўжо лятуць з крыкам звонкім − ключом, 
Кінуў вырай кулік, чайка недзе скігліць, 
А ўсё сівер як дуў, дзьме па полю па том, 
Гул па лесе ідзе: “Яшчэ летку − не быць!” 
Ой, ты доля мая! − так, як гэта вясна. 
Да мяне ты не йдзеш,− хоць даўно бы пара! 
З горкай чаркі як піў, так і п’ю я да дна, 
I не свеціць яшчэ у пацёмках зара. 
Адзавіся! − дзе ты? − за табой я пайду 
На край света шукаць! − на якой ты мяжы?.. 
Адзавісь, зашчабеч салавейкам ў саду! 
Яснай зоркай ўзгляні! − Дзе ты, доля,− скажы! 

ВЯСНОВАЙ ПАРОЙ  
Гараць лучы ранняй зоркі,  
Свецяць божы служкі,  
Блішчаць расой ўсе пагоркі,  
Заспявалі птушкі. 
Ціха ў полі, на балоце,  
Спяць паўсюды вёскі,  
Толькі вецер ў пералёце  
Калыша бярозкі. 
Ноч не спаўшы за гулянкай  
На вяселлі, сваты −  
Піліп Окунь з Бычком Янкай −  
Валаклісь дахаты. 
Буркнуў Піліп, зубы сцяўшы,  
У гутарцы з Янам: 
Не прыкраўшы, не прылгаўшы,  
Тай не будзеш панам! 
Праўда, кажуць, за тры мілі,  
А крыўда − у хаце.  
Не папаўся, не злавілі,−  
Зух ты, пане-браце! 
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Дурна кажа салавейка, 
Брэша, сын сабачы: 
“Дай! − дай!” − Песня та − капейка! 
Лепшы товар драчы: 
“Дзяры!.. бяры!..” −  
Будзеш есці і мёд піці збанам,  
Пры худобе і пры чэсці  
Скора станет панам. −  
А вароны што казалі,  
Ой там, у граніцы?.. 
Яны кажуць: “Кралі, кралі!..” − 
Там, на шыбяніцы 

ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ  
Ой! Скажэце, скажэце,  
Як жыць трэба на свеце?  
Хмары скрылі нам сонца,  
Вецер вые над нівай,  
У каторай старонцы  
Шукаць долі праўдзівай?  
Той улева, той управа  
Хочуць весці нас радай,  
Трэці надта цікавы,  
Куды пойдзем грамадай.  
Hi адзін жа не скажа, 

Куды будзе дарога... 
Што нам братне, што ўражжа −  
Пытай праўды ў Бога. 
Папытайся сумлення 
Дый розум мей уласны, 
Як наскочуць здарэння 
Ці прыпадак няшчасны, 
А то думай на сходзе 
Ці пытайся ў Іцка. 
Што ж, каго там абходзе 
Наша доля мужыцка. 

З ПАЭМЫ “ГАНУСЯ” 
Заходзіць сонца за горы,  
Паклалісь цені па лесе,  
Вяршына старой аборы  
Пазалацілась на стрэсе. 
Вось вецер цёплы ад рэчкі  
Нясе пах з лесу жывіцы,  
I польных кветкаў, і грэчкі,  
I мурматанне крыніцы. 
Як ціха! Там, у патока,  
Кулік часамі засвішча;  
Толькі здалёка, здалёка  
Шуміць з карчомкі ігрышча. 
Знаць, там гуляюць і рады,  

Знаць, весяляцца багата,  
Гутараць старцы грамады 
I скачуць хлопцы, дзяўчаты. 
Чаму ж па лесе, па полю,  
Як воўк, адзін я заўсюды?  
I плачу ціха на долю,  
Поўны смутку і нуды? 
Чы не такі я, як людзі?..  
Чаму ж грамады дзічуся?..  
Ой, жаль мне ўеўся у грудзі  
Па табе, зорка Гануся! 
Дзеля багацтва − старому  
Ўсе твае красы дзявочы!..  
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Дзеля худобы − з сарому  
Не кажу людзям я вочы!.. 
Толькі між хвоі, бярозы  

Бягуць па лесе у сваты  
Мой голас смутны і слёзы:  
Гануся, зорка мая ты!.. 

ПАГУДКА  
З песенькамі, чытацелі, нясмела прад вамі 
З добрай волі станаўлюся... Жартамі, слязамі 
Складалася яно тое, што тут на паперы 
Пісалася у час думкі і у добрай веры. 
Чы забавы з гэтых песень хоць бы крышку будзе?. 
Няхай судзяць братні людзі дый на братнім судзе. 
Назбіралась вязаначка на дар маёй браці 
Сярэдзь нашых палей, лясоў, сярэдзь сенажаці. 
Не для зыску збіралася і не дзеля хвалы, 
Так − папросту, як збіраем зелле ў дзень Купалы, 
Не завадзіць па мазолі мінутка вяселля. 
Я стараўся асцерагчысь паганага зелля, 
А чы гэта удалося?.. чы то зелле знаю? 
Чы прыгодзен то малы братам ў родным краі?.. 
Думкі гэты мучаць душу у вашага брата, 
Калі вінен − выбачайце!.. Чым хата багата!..  

РОДНАЙ СТАРОНЦЫ 
Ты параскінулась лесам, балотамі,  
Выдмай пясчанай, неураджайнаю,  
Маці-зямліца, і умалотамі  
Хлеба нам мерку не даш звычайную. 
А сын твой, беднаю адзет сярмягаю,  
З лыка пляцёныя лапці абуўшы,  
Едзе драбінамі ці калымагаю,  
Конем, што цягне, як бы заснуўшы... 
Усё ў табе бедна. Часта заплача  
Мужык-араты дзеля злой долі,  
Цяжка працуючы. Ён жа, аднача,  
З табой расстацца не жджэ ніколі. 
I непрыглядную хату з пажыткамі,  
I поле скупое, выган без пашы  
Мы, апрануўшыся старымі світкамі,  
Любім і цэнім − бо яны нашы. 
Дасць Бог, крывавым потам аратаму  
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Здабрыць пясчану зямліцу здарыцца,  
Быць добра сытаму, хоць не багатаму,  
А дзеля празніка і чарка нам зварыцца. 
Сонца навукі скрозь хмары цёмныя  
Прагляне ясна над нашай ніваю,  
I будуць жыці дзеткі патомныя  
Добраю доляй − доляй шчасліваю!.. 

ШТО ДУМАЕ ЯНКА, ВЕЗУЧЫ ДРОВЫ У ГОРАД  
От і свята, от каляды,  
На марозе скрыпяць санкі...  
Усе на свеце святку рады,  
Усюды песні і гулянкі.  
Скачуць хлопцы і дзяўчаты,  
А гарэлкі п’юць чы мала?!  
Адно слова − ўсюды свята... 
Ну! кабыла, чаго стала?! 
Чаго стала?! скажаш − цяжка,  
Дый не надта ж ты і сыта,  
А мне ж лёгка?.. глядзь, сярмяжка 
Стара... рвана... ветрам шыта..  
Стаў крапчэй мароз ка святу,  
Ось і зорка забліскала.  
Хоць скарэй бы мне у хату...  
Ну! кабыла! чаго стала?! 

Дроў у месце многа трэба,  
I цана ж на іх сярдзіта,  
Прадам дровы − куплю жыта. 
От і лезу з цяжкім возам,  
Як бяда у карк пагнала 
Такім ліхам ды марозам!.. 
Ну, кабыла, чаго стала?!  
Адагрэцца б у карчомцы 
На дарогу стукнуць чарку... 
Дык я вінен грошы Шлёмцы, 
Каб не даў часам па карку! 
Ой ты, доля!.. ў гэту пору, 
Як мяне ды ты прабрала!..  
Ну, кабыла! Ну, на гору! 
Каб ты здохла, чаго стала?!  

СТАРЫ ЛЯСНІК  
− Паночку, даражэнькі, дай пораху крышку,  
Калі маеш увагу на старога Грышку!..  
От ліха наляцела! прыйшло на астатак:  
Найлепшае заўчора з нашых жарабятак  
Мядзведзь − падла... ды каб жа ваўкі яго з’елі! − 
Задушыўшы ў лесе, кінуў каля елі!..  
А Божа ж мой!, от быў бы конь цераз два годы,  
А цяпер што? − нічога акром адной шкоды!  
Дай пораху, паночку! −  
Так стары, чуць жывы 
Прасіў пана даўнейшы са двара мыслівы. 
− Што ж тут порах паможа? 
− Каб раз здох маруха,  
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Яго я пачастую са стрэльбы у вуха! 
− Чы ты, Грышка, звар’яцеў? 
− Не! − дзякаваць Богу! 
− Як жа ж ты на мядзведзя?.. Ледзьве цягнеш ногі, 
Як бы ў ліхаманцы, скачуць табе рукі. 
− I сам я гэта знаю... Калі ж плачуць ўнукі, 
Ды й гоманам вялікім поўна наша хатка. 
Каб пан відзеў, якое было жарабятка! 
I доўга, й шырока, і крэпка у карку, 
Сама гэты конь быў бы нам у гаспадарку!.. 
Не дарую!., мядзведзю павыцягну жылы! 
Каб не меў я спакою і сярэдзь магілы, 
Калі будзе без кары то насенне ўражжа!!! 
Чы ён мне шкуру злупіць, чы сам, шэльма, ляжа! 
− Ды ты ж хіба са стрэльбай даўно не меў дзела? 
− Лет з пятнаццаць, як старасць маю сілу з’ела! 
− Што ж цяпер ты ўздумаў? − ты ж старэй ад хрэна,  
Страляючы, не ўцэліш і ў капу сена. 
− Скуль пан знае?.. Аднача ж я лічу на гэта,  
Што маруху патраплю перавесць са света.  
Не глядзі, пан, што гарбом мне сагнула спіну;  
Вымяркую ў вуха чы ў лоб, ў серадзіну! 
− Ды ты хіба сягоння блёкату аб’еўся?..  
Куды ж розум даўнейшы у цябе падзеўся?..  
Мерыш сілы старый Бог знае якой мерай! 
− Дай пораху, паночку, бо пайду з сякерай! 
− Ось мы лепей іначай гэту скончым справу:  
На мядзведзя скора устроім аблаву!.. 
− А, крый божа! не трэба, паночку, не трэба!  
Ён уцячэ з аблавы!.. Не скаштую хлеба,  
Спаць не буду, пакуль жа не заб’ю маруху,  
Паку ль чорну на зямлю не выпушчу юху,  
Пакуль шкуру ў нашай не развешу хаце:  
Ось! − гэта для вас, дзеткі, па нашай утраце.  
Ён уцёк бы з аблавы, як піць даць, паночку.  
Да жарабятка прыйдзе на трэцюю ночку,  
А я і прыпільную!!! 
− Проста жаль старога!.. 
Слухай, Грышка! − каб дзеткі не плакалі многа,  
Дарую жарабятка ад сівой кабылы!..  
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Бяры й успакойся! 
− Да самай магілы  
Буду Бога за вас прасіць, ясны пане!..  
Каб вам і вашым дзеткам даваў панаванне  
За вашу для нас, бедных, добрую натуру,  
Ды й пану ж ад мядзведзя прывалаку шкуру. 
− Як та шкуру? − якую?.. 
− Ды з яго, халеры,  
Жаль бо нейкі вялікі еў мяне без меры,  
Яго я звесці кляўся, пакляўся на душу...  
Дык і слова прад Богам стрымаць цяпер мушу... 
− Гм!.. а стрэльбу чы маеш? 
− Ёсцека у клеці; −  
Учора трошкі правіў, папсавалі дзеці,  
Але стрэліць − нічога!.. я знаю старуху,  
Яшчэ раз мне паслужыць!.. будзе гад без духу! 
− Ты лепей гэты штуцэр на! бяры ад мене! 
− Не, паночку, не трэба!.. кажу на сумленне,  
Не умею я з панскай... лепей з сваёй плясну,  
Але будзь, пан, спакоен! − як у свечку ясну! 
− Казёл ты! больш нічога!.. Усе вы такія!.. 
На порах!.. дый няхай жа сам Бог цябе крые! − 
Назаўтра яшчэ з лесу не ўзглянула сонца, 
Пан праснуўся, падняўся, паглядзеў у аконца; 
Глядзь! − а Грышка са стрэльбай сядзіць ўжо на ганку: 
− Па мядзведзя да лесу пашлі, пан, хурманку. 
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Даніла Баравік 

ПІСЬМЫ ПРА БЕЛАРУСЬ 
Пісьмо першае 

Загляне сонца і ў наша аконца 

Просты беларускі народ, прыціснуты ярмом паншчыны, не мог ус-
прыняць польскай культуры... Але нягледзячы на некаторыя змены ў 
рэлігіі, просты беларускі народ застаўся тым жа якім быў у пачатку 
свайго гістарычнага жыцця: ён захаваў усе тыя ж паданні, тыя ж звычаі, 
тыя ж песні і казкі, якія даўным даўно склаліся ім і пераходзілі з пака-
лення ў пакаленне. Беларусы захавалі ў самым чыстым выглядзе свае 
характэрныя рысы; беларус добры і мяккі і пры гэтым шануе сваю га-
ворку свае звычаі, якія захаваліся ад продкаў... 

Праўда, тут пачалося пасля 1863 года сістэматычнае абрусенне 
краю праз школу і розныя рэпрэсіі. Для гэтага выклікана было нават з 
вялікарасійскіх губерань мноства дзеячоў-чыноўнікаў, якім даручылі 
праводзіць русіфікацыю. Але, як мы бачым, справа іх ніяк не рухаецца 
наперад і нават церпіць фіяска. 

Кінуўшы самы павярхоўны і беглы погляд на мінулае і сучаснае 
Беларусі, мы знаходзім у ёй вельмі павучальныя рысы, менавіта тую 
агульную з’яву, што як энергічна ні насаджалася б культура ў народзе, 
яна ніяк не можа прывіцца, калі не адпавядае духу народа калі яна не 
выцякае з арганічнай патрэбы нацыянальнага жыцця. 

Апрача таго, са становішча спраў у нашым краі мы ясна бачым, 
што без умацавання мясцовай самабытнасці ні закон, ні свабода народа, 
ні тысячы дзеячаў не атрымаюць жаданага грунту, таму што толькі мяс-
цовае развіццё, мясцовае жыццё накладаюць адбітак трываласці і праў-
ды на закон і ўстановы і ратуюць ад усякай казённай хлусні. Таму так 
неабходна ўважліва даследаваць, на чым грунтуецца ўсё цяперашняе 
мясцовае жыццё ў Беларусі, а не прыводзіць усё да гвалтоўнай аднас-
тайнасці − трэба вывучаць край і ўсе яго асноўныя рысы і імі кіравацца 
пры грамадскай дзейнасці. 

На няшчасце, справу вывучэння Беларусі нам прыходзіцца пачы-
наць амаль з самага пачатку, бо да нас вельмі мала зроблена, а што і 
зроблена, то нам амаль невядома. Напрыклад, мы нават не ведаем сваіх 
родных беларускіх народных песень, якія зрабіліся прадметам вывучэн-
ня людзей, даволі далёкіх нашай радзіме (так, цяпер спявак Славянскі 
пяе нашы песні і прыводзіць у захапленне слухачоў, якія нават не чулі 
пра існаванне беларускіх песень). Многа карыснага зрабілі збіральнікі 
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помнікаў народнай творчасці − беларусы Насовіч і Мікуцкі, а таксама 
Шэйн і Бяссонаў... 

Што датычыць арыгінальнай творчасці беларусаў у галіне паэзіі, то 
і ў гэтым кірунку ёсць пэўныя спробы (Марцінкевіч, Вярыга), таксама 
ёсць значная... палемічная літаратура, яшчэ зусім не даследаваная. Бе-
ларускі народ, прыціснуты нядоляю, здаўна пазбаўлены ўсякай самас-
тойнасці, перажыў страшную эксплуатацыю і ў значнай ступені страціў 
сваю энергію. Таму так для нашай радзімы і патрэбна шырокае і самас-
тойнае абласное жыццё, якое толькі і можа падняць наш народ, патрэб-
ны таксама і свядомыя прадстаўнікі народа, якія дапамаглі б яму разві-
вацца адпаведна з яго роднымі вытокамі, патрэбны, так сказаць, правад-
нікі эканамічнага, разумовага і маральнага ўдасканалення народа... 

Маючы на ўвазе ўсе гэтыя мэты, мы і заклікаем усіх лепшых 
людзей Беларусі згуртавацца, прасякнуцца інтарэсамі свайго народа, 
вывучыць яго як мага лепш, каб прыступіць пасля да дружнай работы 
на шчасце радзімы, якая так доўга мучылася, але якую, магчыма, чакае 
вялікая будучыня... 
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Шчыры Беларус 

ПАСЛАННЕ ДА ЗЕМЛЯКОЎ-БЕЛАРУСАЎ 
У сувязі з першым «П і с ь м о м пра «Беларусь» 

Адной маткі ўсе мы дзеткі; 
У рабы пайшлі нашы прэдкі...  
З тых пор, братцы, скажу смела, −  
Ўсё ліха на нас уссела. 
Нас усе завуць рабамі...  
І пануюць усяк над намі.  
З верша старадаўняга беларускага паэта 
Шыдл... 

Будучы шчырым беларусам, я надзвычай уважліва сачыў за ўсім 
тым, што адбывалася ў апошнія гады ў нашым забітым, прыціснутым і 
прыгнечаным краі, уважліва прыглядаўся да малейшых праяўленняў у 
ім грамадскага жыцця... Гады два таму назад сталі адчувацца нейкія 
прыкметы абуджэння мясцовай інтэлігенцыі, г. зн. пачаўся пэўны рух 
сярод беларусаў, пра які загаварыў замежны друк, заўсёды чуткі да пра-
яў грамадскага жыцця ў суседзяў... Пасля гэтага і ў рускіх кансерватыў-
ных выданнях падняўся лямант пра сепаратызм і пасыпаўся цэлы град 
выдумак маскоўскіх абаронцаў і іх беларускіх сяброў (такімі, напрык-
лад, артыкулы праф. Каяловіча ў “Новом времени”. Потым у пачатку 
бягучага года ў адным з першых нумароў часопіса “Студенчество” з’я-
вілася кароткая рэцэнзія на першае “Пісьмо пра Беларусь”, нарэшце, 
мне давялося ўбачыць само “Пісьмо” Данілы Баравіка, выданае, як бач-
на з прадмовы да яго, групай беларусаў. Пасля ўсяго гэтага ўжо нельга 
было пераканацца ў тым, што і ў нас пакладзены пачатак таму значнаму 
руху, адсутнасць якога так доўга адчувалася ў нашых краях. У сувязі з 
такім абуджэннем я горача вітаю вас, дарагія землякі! У добры час! 
Даўно пара ўзяцца за сумленную і святую працу!.. 

II 
Першай і самай важнай акалічнасцю ў адносінах да гэтай групы я 

лічыў тое, што яна выступіла... пазней іншых падобных і і тым самым 
натуральна мае ўсе шанцы на тое, каб пайсці хам найбольш рацыяналь-
ным, не хістаючыся і не паўтараючы памылак сваіх папярэднікаў... 
Таму я разлічваў убачыць у “Пісьме”, з аднаго боку, дакладныя і выраз-
ныя погляды на сучаснае становішча рэчаў у цэлым і на справы нашай 
радзімы ў прыватнасці; з другога боку, я спадзяваўся знайсці тут калі не                     
а вызначаную і поўную праграму дзейнасці новай беларускай групы, 
дык хоць кароткае ўказанне таго шляху, якога будуць трымацца мае 
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землякі ў будучым; наогул я спадзяваўся знайсці дэвіз і той сцяг, вакол 
якога збіраецца стаць новая група... У “Пісьме” вельмі няясна 
вызначаны ўсе тыя задачы, якія можа прыняць новая група пры 
сучасных абставінах. 

Можна было чакаць, што гэты важны прабел будзе дапоўнены цэ-
лым шэрагам наступных абяцаных выдаўцамі «Пісем», але, на жаль, аб 
гэтых абяцаных “Пісьмах” да гэтага часу нічога не чуваць... Між тым 
важнасць таго руху, які пачаўся сярод нашай інтэлігенцыі, а таксама 
значэнне гэтых п ы т а н н я ў, якія часткова закрануты ў першым 
“Пісьме”, патрабуюць, на мой погляд, тэрміновага і ўсебаковага вытлу-
мачэння тых прынцыпаў, у імя якіх гэты рух пачаўся... 

ІІІ 
У гэтым “Пісьме”, як я ўжо заўважыў, галоўным чынам выстаўля-

ецца вывучэнне сваёй радзімы, вывучэнне народнага жыцця. Такое вы-
вучэнне, вядома, надзвычай важнае, бо яно можа ўзняць, з аднаго боку, 
агульную народную самасвядомасць, з другога боку, падрыхтаваць гра-
мадства да разумення з’яў і фактаў сучаснага жыцця... Але пры выву-
чэнні народнага жыцця неабходна памятаць і ўсе тыя ўмовы, якія мо-
гуць зрабіць такое вывучэнне плённым... 

Па-першае, трэба памятаць, што такое вывучэнне жыцця не павінна 
быць кабінетным... Уласна кажучы, вывучэнне радзімы складае пад-
рыхтоўчую работу, побач з якой павінна ісці больш шырокая дзейнасць 
у імя вышэйшых ідэалаў. 

Па-другое, прызнаючы важнае значэнне навуковай распрацоўкі пы-
танняў мясцовага жыцця, неабходна мець на ўвазе, што такой распра-
цоўкай могуць займацца не ўсе мясцовыя інтэлігенты, а толькі больш 
падрыхтаваныя ў літаратурных адносінах... 

Вышэй адзначаныя абставіны сведчаць, з аднаго боку, тое, што ад-
ных мясцовых вывучэнняў для інтэлігенцыі недастаткова, а з другога 
боку, сведчаць пра патрэбу адхіліць тыя перашкоды, якія ставіць бю-
ракратызм, інакш кажучы, пра неабходнасць барацьбы супраць усяго, 
што тармозіць, б а р а ц ь б ы, пры дапамозе якой можна было б ачыс-
ціць шлях новым ідэям... 

IV 
...Калі адкрываецца шырокае бяздонне між тэорыяй і практыкай, 

між формай і зместам, між словамі і іх сапраўдным значэннем, тады вы-
бух непазбежны! Наш час вельмі падобны да Вялікай Французскай рэ-
валюцыі (1789 года), калі ўлады да таго часу адкладалі правядзенне не-
абходных рэформ, пакуль народ, страціўшы цярпенне, не выйшаў з пад-
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парадкавання і не ўзяў гэтыя рэформы сілай (цяпер мы бачым тое са-
мае)... 

Наогул ідэалы новага сацыяльнага ладу пачынаюць пранікаць усю-
ды, асабліва з таго часу, калі яны атрымалі цвёрдае навуковае асвятлен-
не ў працах Маркса − гэтага прызнанага главы навуковага сацыялізму. 

...Усведамленне неабходнасці нанесці ўдар гэтаму анахранізму 
(рускай манархіі. − М. Х.), г. зн. ажыццявіць палітычны пераварот, па-
чынае хутка пранікаць ва ўсе слаі рускага грамадства... Неабходнасць 
барацьбы з... урадам у Расіі ўсвядомлена ўжо даўно, і задачу такой ба-
рацьбы ў апошняе дзесяцігоддзе ўзяла на сябе сацыяльна-рэвалюцый-
ная партыя, атаясаміўшая свае інтарэсы з інтарэсамі мас, аб’яднаўшая ў 
сваіх шэрагах і інтэлігенцыю і народ і накіраваўшая ўсе намаганні на 
тое, каб агульнымі сіламі перамагчы агульнага ворага − дэспатызм... 

... Кожны, хто хоць крыху наглядаў сучаснае жыццё, я думаю, не 
мог не заўважыць тых прычын, якія заўсёды папярэднічаюць агульнаму 
народнаму выбуху. Цяпер менавіта мы перажываем перыяд, калі пачаў-
ся мясцовы рух: у розных мясцінах адбываюцца бунты, сутычкі з улада-
мі. 

Факты ўздыму народных мас і прыкметы барацьбы сведчаць, з ад-
наго боку, пра выспяванне ў народзе рэвалюцыйнай сілы, сведчаць пра 
страшнае незадавальненне, якое жыве ў масах, сведчаць пра тое, што 
народ здольны скінуць цяжкія ланцугі сучаснага дзяржаўнага ладу і 
прыгнечання; з другога боку... чым больш будзе важакоў і мясцовых 
агітатараў, тым хутчэй мясцовы рух выльецца ў агульны. 

Наогул мы бачым, што ў сучасны момант гатовы аб’яднацца між 
сабою дзве плыні агульнанароднага жыцця. Адну плынь мы бачым уні-
зе − у народзе, які пачынае абуджацца і імкнуцца да свабоды, жаданне 
якой праглядваецца ў яго праз усю цяжкую гісторыю, сведчаннем гэта-
га руху з’яўляюцца мясцовыя бунты... Другая плынь наглядаецца сярод 
інтэлігенцыі, якая, усвядоміўшы свой абавязак, ідзе насустрач народу, 
жадаючы працягнуць яму руку дапамогі, каб разам дасягнуць свабоды. 

... Я думаю, становіцца зусім зразумелым, у якім напрамку павінен 
ісці новы рух у Беларусі. Характар гэтага руху павінен быць 
вызваленчы, бо галоўнаю мэтаю яго павінна быць вызваленне з-пад 
прыгнёту абсалютызму. Адпаведна з гэтым на сцягах новай групы 
павінны стаяць тыя ж прынцыпы, якія былі напісаны на сцягах Вялікай 
Французскай рэвалюцыі, а менавіта: “Свабода, роўнасць, братэрства”... 
Але ажыццяўленне гэтых ідэалаў немагчыма пры сучасным ладзе, таму 
галоўная задача новай групы павінна заключацца ў барацьбе з 
сучасным палітычным і эканамічным ладам, г. зн. задача, цалкам 
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салідарная з галоўнай задачай рускай рэвалюцыйнай партыі “Народная 
воля”. 

Веданне мясцовых умоў жыцця, веданне народных ідэалаў дапамо-
жа вызначыць спосаб дзейнасці барацьбітоў; голас народа − гэта гато-
вая праграма для тых, хто жадае весці барацьбу за вызваленне народа з-
пад гнёту эксплуатацыі. Ідучы насустрач народу, моладзь павінна як 
мага лепш зразумець дух народа і яго ідэалы; і толькі пры гэтых умовах 
народ прызнае яе і пойдзе за ёю... 

Наогул неабходна добра вывучыць сучаснае эканамічнае становіш-
ча народа, а таксама і яго палітычнае мінулае, што паклала на яго свой 
адбітак; неабходна прыгледзецца да пазнейшага размеркавання насель-
ніцтва па класах і да ўзаемных адносін класаў; нарэшце, неабходна вы-
вучыць народныя хваляванні і бунты як вынік уціску, барацьбы за свае 
ідэалы і г. д.; уласна кажучы, трэба добра вывучыць ролю народа ў мі-
нулым і сучасным жыцці радзімы... 
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“ГОМАН” 
№ 1  

Ад рэдакцыі 
... З усіх народнасцей, якія ўваходзяць у склад сучаснай Расіі, лёс 

беларусаў, як вядома, адметны тым, што на іх ужо здаўна прывыклі 
глядзець, як на нейкі матэрыял для разнастайных эксперыментаў, а не 
як на жывую народнасць, здольную самастойна распараджацца сабою. 
Зыходзячы з гэтага пункту гледжання, бліжэйшыя суседзі беларусаў, 
карыстаючыся правам мацнейшага, праводзілі над ім свае вопыты і бес-
цырымонна накладалі жорсткія рукі на жывы арганізм беларускай на-
роднасці, вырашыўшы, што яна павінна пакорліва падпарадкоўвацца 
мацнейшым і асіміліравацца з імі, растварыўшыся ў велікарускім і по-
льскім моры... 

На шчасце для беларусаў, усе гэтыя вопыты мелі тут уплыў больш 
на вышэйшыя слаі, чым на астатнюю народную масу, якая беражліва 
захавала ўсе свае вызначальныя рысы і асаблівасці. Гэтыя асаблівасці і 
маглі служыць залогам будучага шырокага развіцця часова прыгнеча-
най народнасці, у якой рана ці позна павінна была абудзіцца нацыяна-
льная самасвядомасць... 

Значыцца, беларуская народнасць, захаваўшы сваю самабытнасць, 
павінна будзе безумоўна заняць у Расіі такое ж месца, якое імкнуцца за-
няць іншыя больш ці менш вялікія народнасці. Беларусь у асобе сваёй 
інтэлігенцыі пачынае памаленьку ўсведамляць свае вызначальныя 
рысы, як вобласці, якая адрозніваецца ад іншых абласцей Расіі. 
Прасякнутая сучаснымі дэмакратычнымі ідэямі, інтэлігенцыя Беларусі 
пачынае разумець, што іх радзіма толькі тады перастане быць яблыкам 
разладу і смачным кавалкам для суседзяў, калі яна сваімі сіламі 
даб’ецца свабоды, сама ўладкуецца... Такія галоўныя прычыны, якія 
спрыялі ўзнікненню асобнай сацыял-рэвалюцыйнай групы, што 
выступіла на арэну дзейнасці ў Беларусі. Задачы, якія выпадаюць на 
долю гэтай групы, вядома, нялёгкія, тым больш, што на кожным кроку 
ёй прыйдзецца сутыкацца з людзьмі зусім процілеглых думак. 

Для больш вернага поспеху ў сваёй дзейнасці выступіўшая цяпер 
група лічыць неабходным мець свой орган, які мог бы служыць выраз-
нікам задач, што яна прымае на сябе. Мы спадзяёмся, што такую задачу 
выканае наш орган − “Гоман”. 

Апрача пытанняў спецыяльна мясцовых, мы будзем у нашым орга-
не закранаць жыццё і іншых абласцей, наколькі яно можа цікавіць са-
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цыяліста-рэвалюцыянера ўвогуле, а беларуса ў прыватнасці. Жадаючы 
даць чытачам як мага больш жывы матэрыял, мы збіраемся друкаваць 
артыкулы на рускай, польскай і беларускай мовах... 

Пра значэнне і ролю мясцовых рэвалюцыйных груп 
... Цалкам згаджаючыся, што цяпер больш, чым калі-небудзь, неаб-

ходны згуртаванасць і салідарнасць між сабою ўсяго пратэстуючага ў 
краіне, мы разам з тым лічым вельмі неабходным існаванне самастой-
ных абласных рэвалюцыйных арганізацый і мясцовага рэвалюцыйнага 
друку. Скажам больш: мы бачым у адасобленасці і правільнай арганіза-
цыі мясцовых рэвалюцыйных груп залог і неабходную ўмову трывалас-
ці і поўнага поспеху рэвалюцыі ў Расіі ў інтарэсах сацыялістычнай пар-
тыі... 

У нас, апрача сацыялістычнай, няма партый, гатовых узняцца ка 
барацьбу з існуючым урадам у імя сваіх ідэалаў і сваіх імкненняў, здо-
льных энергічна дабівацца звяржэння існуючага рэжыму. Але калі ў нас 
няма актыўных партый для барацьбы з урадам, ніхто ўсё ж не стане ад-
маўляць, што элементы, гатовыя скарыстаць яго падзенне, у нас ёсць і 
знойдуцца. Пераважная большасць культурных класаў, для якіх манар-
хізм ужо даўно стаў анахранізмам, але якія не асмельваюцца сказаць гэ-
та ў голас, гатовы скарыстаць падзенне ўрада... Такімі ахвотнікамі з’яў-
ляюцца лібералы, прыхільнікі буржуазнай свабоды, і ўсе тыя, інтарэсы 
якіх цесна звязаны з такою свабодаю. 

Але сацыялісты-рэвалюцыянеры павінны памятаць і ні на хвіліну 
не забываць, што буржуазная свабода − гэта тая ненажэрная пачвара, 
супраць якой яны павінны змагацца; што без змен эканамічных адносін 
свабода ёсць жорсткая іронія над працоўнымі класамі, іронія, яшчэ 
больш жорсткая і нахабная, чым “бацькоўская турбота” царскага сама-
дурства. Калі непасрэдная задача сацыялістаў-рэвалюцыянераў заклю-
чаецца ў знішчэнні манархічнага ладу, то ўслед за гэтым непазбежна 
паўстае для іх грознае пытанне, хто зойме месца самадзяржаўя... Паспя-
ховае выкананне гэтай задачы і залежыць больш за ўсё ад правільнай 
арганізацыі мясцовых рэвалюцыйных груп, якія накіроўваюць сваю рэ-
валюцыйную дзейнасць на адну якую-небудзь вобласць... 

Мясцовыя рэвалюцыйныя групы павінны выступаць кожная ва 
ўсеўзбраенні ведання свайго краю, яго інтарэсаў і патрэб насельніцтва. 
Як ні стараецца бюракратыя абязлічыць усю дзяржаву і навесці казар-
менную аднастайнасць па ўсёй Расіі, ёй не ўдалося сцерці мясцовых 
асаблівасцяў і абласных адрозненняў, эканамічных і бытавых... Яны 
(рэвалюцыйныя групы. − М. Х.) павінны вывучаць мясцовыя асаблівас-
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ці, каб быць здольнымі ў рашучы момант не даць чужым элементам 
ашукаць народ у яго надзённых інтарэсах і зняважыць яго ў дарагіх для 
яго пачуццях. Яны павінны быць не прышлым, наносным элементам, як 
урадавыя чыноўнікі, а складаць арганічную частку насельніцтва свайго 
раёна. Яны павінны распаўсюджваць ідэі сацыялізму сярод мас і сярод 
інтэлігенцыі праз друк і, калі можна, весці вусную прапаганду... 

Само сабой зразумела, што адасабленне мясцовых груп, пра што 
мы гаворым, не выключае, а, наадварот, робіць абавязковымі самыя 
цесныя адносіны і поўную салідарнасць паміж асобнымі групамі дзеля 
ўзаемнай падтрымкі і ўзгаднення дзейнасці адной групы з дзейнасцю 
астатніх у тых выпадках, калі гэта аказваецца патрэбным. Мы, акрамя 
таго, лічым адной з істотных функцый правінцыйных груп дастаўку не-
абходных сродкаў для непасрэднай барацьбы з урадам тым групам, якія 
дзейнічаюць у сталіцах, для якіх больш магчыма непасрэдная барацьба, 
паколькі гэтая барацьба садзейнічае поспеху  рэвалюцыйнай справы. 

Да беларускай інтэлігенцыі 
... У сучасны момант поруч з барацьбою за свабоду асобы ідзе 

ўпартая барацьба за нацыянальнае раўнапраўе і незалежнасць, вось ча-
му федэралізм зрабіўся адным з галоўных прынцыпаў прагрэсіўных 
партый усіх краін, вось чаму ў рэвалюцыйны катэхізіс увайшла, як не-
абвержны дагмат, нацыянальная салідарнасць на аснове роўнасці, а не 
падпарадкавання... 

Беларускі народ, як нацыя плебейская, чакае яшчэ з’яўлення сваёй 
інтэлігенцыі. Да гэтага часу ён выдзяляў з сябе сілы, якія служылі або 
польскай, або велікарускай культуры. Глуха, але настойліва пратэста-
ваў ён супраць здрадніцкіх спроб паланізаваць ці абвелікарусіць яго, і 
абедзве сілком навязаныя яму культуры праходзілі міма, не прывіўшы-
ся да яго. Свята захоўвае ён асновы свайго жыцця ў чаканні з’яўлення 
сваёй інтэлігенцыі, якая будзе не ламаць гэтыя асновы, а развіваць і 
ўдасканальваць іх. 

Вялікая і святая задача беларускай інтэлігенцыі − раскатурхаць ма-
гутныя сілы свайго народа, накіраваць прагрэсіўнае развіццё яго, якое 
спынілася, даць яму магчымасць праявіць свой нацыянальны геній, 
глыбока захаваны ад драпежніцкіх намераў палякаў і велікарускага 
двухгаловага арла. Без цеснай еднасці са сваім народам, без глыбокага 
вывучэння яго матэрыяльных і духоўных запатрабаванняў, без разумен-
ня і павагі. яго патрэб, якія выцякаюць з асаблівасцей усяго яго мінула-
га гістарычнага і эканамічнага жыцця, − усе Ідэалы інтэлігенцыі заста-
нуцца назаўсёды пустым гукам, якімі б з выгляду дэмакратычнымі яны 
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ні былі. Толькі цалкам звязаная з патрабаваннямі жыцця беларускага 
народа дзейнасць інтэлігенцыі будзе плённай, толькі прыстасаваныя да 
ўмоў жыцця і культуры беларускага народа ідэалы інтэлігенцыі зной-
дуць ажыццяўленне на беларускай глебе, садзейнічаючы матэрыяльна-
му і духоўнаму росквіту беларускага народа. Лішні раз тады дакажа бе-
ларуская нацыянальнасць даказанае ўжо не раз прыкладам другіх пле-
бейскіх нацыянальнасцей (славянскія народнасці ў Аўстрыі, фіны ў 
Фінляндыі і інш.), што не нізкі ўзровень культуры выклікае яе падпа-
радкаванне, а, наадварот, падпарадкаванне выклікае застой. 

Сучасны гістарычны момант цалкам спрыяльны для поспеху спра-
вы беларускай народнасці: у сваёй барацьбе супраць велікарускай дзяр-
жаўнай цэнтралізацыі яна мае шматлікіх саюзнікаў і ў асобе ўсіх іншых 
прыгнечаных нацый, і ў асобе пануючай у краіне велікарускай нацыі, у 
адносінах да якой прадстаўнік дзяржаўнага цэнтралізму − манархізм − 
з’яўляецца прыгнятальнікам асобы і працы. Рускі манархізм, выяўляю-
чы ў сваёй асобе тройцу дэспатызму, капіталізму і дзяржаўнага цэнтра-
лізму, падвяргаецца ўдарам з усіх бакоў і яго трон гатовы з хвіліны на 
хвіліну рухнуць. 

№ 2  
Ад рэдакцыі 

Прайшоў амаль год з таго часу, як з’явіўся першы нумар “Гоману”; 
мы зусім не думалі прымушаць сябе так доўга маўчаць, − прычына гэ-
тага “незалежныя ад нас акалічнасці”, якія хутка мяняюцца ў нашыя 
дні. 

Між тым перад намі прайшло многа здарэнняў грамадскага жыцця, 
якія пакінулі больш ці менш глыбокія сляды, такія ж павучальныя, як і 
нечаканыя. Пры ўважлівых адносінах да гэтых здарэнняў нельга, аднак, 
не заўважыць аднаго агульнага напрамку, у якім яны чаргуюцца, і таго 
канчатковага кірунку, да якога яны няўхільна імкнуцца. Гэты кірунак − 
Рэвалюцыя. Пры гэтым павучальна больш за ўсё тое, што набліжэнню 
здарэнняў садзейнічаюць галоўным чынам тыя, хто менш за ўсё жада-
юць рэвалюцыі, − урад сваімі нечуванымі рэпрэсіямі робіць для рэва-
люцыі, магчыма, значна больш, чым самі рэвалюцыянеры. Гэта вельмі 
паказальны факт... 

... Мы прыходзім да прызнання строгай цэнтралізацыі партыі, усе 
члены якой былі б па магчымасці дасканалейшымі часткамі аднаго ар-
ганізма, здольнага да і пасля перавароту стаць рашаючай сілай у справе 
эканамічнай і палітычнай перабудовы краіны... Знаходзячыся ў аргані-
зацыі адзіна актыўнай партыі, што мае несумненнае, па нашаму мерка-
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ванню, будучае, мы ў той жа час унясём у свядомасць членаў гэтай пар-
тыі практычную магчымасць федэратыўнай самастойнасці Беларусі ў 
будучым і неабходнасць падрыхтоўкі гэтай самастойнасці ў цяперашні 
час. У прынцыпе і цяпер гэта партыя стаіць за федэратыўнасць аблас-
цей Расіі, што не раз ёю і было выказана, але справа ў тым, што фак-
тычна на такую самастойнасць можа разлічваць толькі тая з абласных 
груп, якая будзе рука ў руку ісці ў барацьбе з дзейнічаючай партыяй і 
мець сваіх прадстаўнікоў, дастаткова знаёмых з мясцовымі інтарэсамі... 
Вядома, у народзе пакуль яшчэ няма свядомага імкнення да федэратыў-
най самастойнасці ў тым выглядзе, як гэта разумее інтэлігенцыя, але не-
абходнасць гэтай незалежнасці выцякае сама сабою з усвядомлення на-
родам сваёй адрознасці ад суседзяў, гэтая самастойнасць выцякае з эка-
намічных і кліматычных умоў Беларусі, якія шмат чым адрозніваюцца 
ад умоў іншых абласцей Расіі, з арыгінальнасці характару самога наро-
да... 

У апошні час узнікла шмат своеасаблівых і адвольных тлумачэнняў 
нашай праграмы; апрача таго, сярод самой беларускай інтэлігенцыі 
ўтварылася многа гурткоў, а разам з тым столькі ж практычных рашэн-
няў беларускага пытання. Радуючыся такому ажыўленню ўвагі да долі 
Радзімы, мы тым не менш павінны заявіць, каб пазбегнуць усялякіх не-
паразуменняў, што ўсе яны пакуль што маюць мала агульнага з намі... 
Мы адказваем толькі за тое, што будзе з’яўляцца ў нашым органе ці ў 
асобным выданні ад групы “Гоман”. Што ж датычыцца нашых адносін 
да беларускіх гурткоў, якія ўтварыліся, як вам вядома, у некаторых уні-
версітэцкіх цэнтрах сярод моладзі, дык яны трымаюцца нашай прагра-
мы. Так як галоўнаю задачай нашай, беларусаў, з’яўляецца прапаганда 
федэратыўнай самастойнасці Беларусі, то мяркуем, што лепшая частка 
гэтых гурткоў непазбежна павінна будзе далучыцца да нашай пастаноў-
кі справы; мы пастараемся завесці [з імі] самыя цесныя зносіны для 
больш блізкага знаёмства з нашай праграмай... 

Унутраны агляд 
... Усякі, хто хоць колькі-небудзь наглядаў жыццё нашага краю, не 

мог не заўважыць, што вынікі русіфікацыі атрымліваліся ў нас часта ад-
моўныя. Накіраваная супроць паланізма, яна не толькі не зменшыла яго 
сілы, а, наадварот, дала яшчэ большы штуршок яго развіццю... Наогул 
усё, да чаго дакраналіся рукі русіфікатараў, ператваралася ў мёртвую 
справу і танім чынам усе вопыты русіфікацыі Беларусі на кожным кро-
ку цярпелі няўдачу, не знаходзячы для сябе належнай глебы... Пад выг-
лядам выкаранення паланізма яны (царскія ўлады. − М. Х.) выкараня-
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юць усё жывое ў краі, усякае праяўленне свабоднага жыцця... Пад іх на-
ціскам глухне ўсё жывое, і народны арганізм дзічэе, атмасфера згушча-
ецца ад маральных міазмаў і дыхаць робіцца немагчыма ў гэтай урад-
ніцка-паліцэйскай сферы з яе асаблівым, спецыфічным духам 
“прадпісанняў”, “адносін”, “даносаў”, што цягнуць за сабой кутузку, 
ссылку і г. д. Пры такіх умовах пра задавальненне народных патрэбнас-
цей і мясцовых клопатаў не можа быць і гутаркі... Зразумела, што такое 
становішча пачынае выводзіць з цярпення нашых сялян-беларусаў, якія 
столькі вынеслі здзекаў на працягу ўсяго свайго гістарычнага жыцця. 
Праўда, крутая аграрная рэформа 1863 года, а таксама шчодрае абяцан-
не розных ільгот і прывілеяў пэўны час падтрымлівалі сярод народа 
надзеі на рускі ўрад, але пасля ніводнае з абяцанняў урада не было вы-
канана, і калі беззямельным беднякам давялося паміраць з голаду, пра 
ранейшую павагу да ўлад народ пачаў забывацца. Ён стаў усведамляць, 
што чакаць ад улад больш няма чаго, таму адносіны народа да ўрада ў 
Беларусі ўсё больш і больш абвастраюцца... 

Каля вясковай карчмы, піша нам відавочца, сабраўся шумны гурт 
сялян, рыхтуючыся ісці ў суседнюю вёску прысягаць новаму імперата-
ру. Сяляне кракталі, пачэсвалі патыліцы і, як відаць, неахвотна збіралі-
ся ў дарогу. Раптам на іх наляцеў ураднік і даволі энергічнымі мерамі 
пачаў іх прыспешваць. Народ пачаў лаяцца, з натоўпу пачуліся словы: 
“Глядзі, як да прысягі моцна гоняць, а што нам з гэтай прысягі за ка-
рысць? На што мы, хлопцы, прысягаем? Хіба на то, штоб подаці пла-
ціць”. Ураднік прыгразіў халоднай, і мужыкі, прыціхшы, пацягнуліся па 
дарозе. Вечарам, вяртаючыся ўжо пасля прысягі, яны сустрэліся з Н. На 
яго пытанне: “А што, браткі, прысягнулі?” − адзін з іх, селянін у гадах, 
адказаў: “Прысягнуць то прысягнулі, але што, скажыце, за карысць 
нам з гэтага? У рэкруты браць будзе, як і той браў, подацей не 
ўбавіць, а можа яшчэ і болей наложыць. Ніякай пользы нам з гэтага. 
Эт, толькі дроў не нарубіў”. У гэты час праязджаў бацюшка суседняй 
вёскі і селянін прыпыніў размову. Вось і яшчэ, працягвае наш 
карэспандэнт, малавядомы выпадак таго ж роду. Гурт мужыкоў, ідучы 
ў царкву, накіраваўся да суседа і паклікаў яго з сабою памаліцца за 
ўпакой забітага Аляксандра II. Сусед на іх запрашэнне адказаў: 
“Адчапіся ад мяне. Аднаго забілі, пасля і другога заб’юць, а я як буду 
хадзіць за кожнага маліцца, то і ногі ў мяне адсохнуць ад паклонаў”. 
Такіх выпадкаў маса, але і гэтыя два дастаткова яскрава сведчаць пра 
тое, як цяпер наш народ пачаў адносіцца да вышэйшай улады: вопыт 
жыцця апошніх гадоў не прапаў марна і народная свядомасць значна 
пасунулася ўперад. 
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Нацыянальнае пытанне 
... Усякая нацыя, якой бы слабаю яна ні была, заслугоўвае поўнага 

прызнання яе самастойнасці, і ўсялякую спробу з боку Іншых нацый за-
душыць гэтую слабую суседку трэба прызнаць ш к о д н а й, пад якім 
бы прыстойным повадам яна ні праходзіла, не толькі для гэтай слабой 
нацыі, але і для самой прыгнятальніцы. Не паважаючы чужую самас-
тойнасць, пераможца гэтым самым не паважае і сваю, і, падтрымліваю-
чы ў сваіх людзях дух насілля, рызыкуе сам падвергнуцца тыраніі асоб-
ных членаў сваёй нацыі... Калі нацыя, гавораць абмежаваныя нацыяна-
лісты, не здолее абараніць сваю самастойнасць або валодае слабай ку-
льтурай і слабай фізічнай сілай, дык яна павінна быць пакорана іншай 
нацыяй − моцнай. Мы ж думаем, што такую нацыю трэба падтрымаць і 
даць ёй магчымасць стаць на ногі для таго, каб свабодна праявіць сябе... 

Але вернемся да нашай радзімы. Гэтая краіна мае ўсе арыгінальныя 
асаблівасці, якія надаюць ёй самабытны твар і самым натуральным чы-
нам вылучаюць яе як асобную галіну славянскага племя... Да ўсяго гэ-
тага трэба дадаць, што Беларусь мае сваю адметную мову, якая, на дум-
ку вопытных філолагаў, заключае ў сабе шмат цікавага, бо найбольш 
захавала рыс чыстай славянскай гаворкі (Сразнеўскі).  

...Шляхецка-бюракратычнай інтэлігенцыі, якая ўсё яшчэ глядзіць 
на народ з пагардлівай грэблівасцю, гэтая мова здаецца вельмі грубай, 
але трэба ўважліва паслухаць вясковых гаваруноў, каб убачыць, наколь-
кі беларуская мова распрацавана... 

Развіццё мовы, безумоўна, справа будучага, калі сама Беларусь ко-
лькі-небудзь акрыяе духоўна, а гэта галоўным чынам будзе залежыць ад 
яе эканамічнага развіцця... 

Усе гэтыя асаблівасці Беларусі даюць права ў будучым на аўтаном-
ную федэратыўную самастойнасць у сям’і іншых народаў Расіі, самас-
тойнасць, на якую зусім слушна прэтэндуе, напрыклад, Маларосія... 

Але можа народ настолькі забіты і інертны, што не здолее зразу-
мець і адстойваць сваіх інтарэсаў і не захоча скарыстаць у будучым з 
аўтаноміі сваёй беларускай федэрацыі? Хаця сапраўды беларускі народ 
носіць яшчэ адбітак мінулага гнёту, звычайна развагі пра забітасць і вы-
раджэнне залішне пераўвялічаны і не адпавядаюць фактам мінулага і 
сучаснага жыцця народа. Беларусы, як і маларусы, не раз узнімаліся ў 
абарону сваёй рэлігіі і супраць гнёту шляхецтва... Яны пры Аляксандры 
І імкнуліся шляхам масавага руху Віцебскай і іншых губерняў вызва-
ліцца ад прыгоннай залежнасці. Яны працягвалі яго пры Мікалаі I... 
пры адмене прыгону яны таксама патрабавалі большага падзелу і больш 
шырокіх правоў (бунты і экзекуцыі). Нарэшце, у цяперашні час нельга 
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не заўважыць тую энергічную барацьбу, якую беларусы вядуць з па-
мешчыкамі... 

Задачы інтэлігенцыі 
... Мы не станем утойваць, што яна (беларуская інтэлігенцыя. − 

М. Х.) пакуль што знаходзіцца ў патэнцыі, як прадстаўніца народных 
інтарэсаў, і давядзецца шмат працаваць для яе ўзнікнення, тым больш, 
што цяперашняя бязродная інтэлігенцыя залішне апатычная, непаварот-
лівая і заражана тым бязмэтным рэзанёрствам, якое заўважаецца ва ўсіх 
бязроднікаў, што жывуць больш у вобласці тэарэтычнага роздуму і не 
звязаны з практыкай сапраўднага жыцця. Мы надзвычай малую надзею 
ўскладаем на вышэйшыя слаі “панства”, бюракратыю, што выхаваны ў 
далечыні ад народа і знаходзяцца пад уплывам чужой культуры. Больш 
за ўсё можна давярацца той частцы інтэлігенцыі, якая выйдзе з слаёў, 
што блізка стаяць да народа, а таму найбольш чуйных да яго патрэб... 

Наколькі беларуская інтэлігенцыя, пры ўсёй сваёй інертнасці, зак-
лючае ў сабе сапраўднай сілы, можа служыць доказам велізарны пра-
цэнт удзельнікаў у грамадскай барацьбе за лепшыя ідэалы ў Расіі 
(Судзілоўскі, Кавалік і многа іншых у працэсе 193, Ісаеў, Грынявіцкі і 
шмат менш вядомых у барацьбе партыі “Народнай Волі”). 

Але якая ж бліжэйшая задача можа быць пастаўлена беларускай ін-
тэлігенцыі ў адносінах да сваёй радзімы?.. Адны прапануюць заняцца 
тэарэтычнай падрыхтоўкай і выпрацоўкай з сябе крытычна думаючых 
асоб, без усялякага “навязвання” якіх-небудзь практычных мэт, другія 
ж рэкамендуюць неадкладна заняцца вывучэннем гісторыі, мовы і асаб-
лівасцей народу Беларусі, грэбуючы выпрацоўкай грамадскіх ідэалаў. 
На наш погляд, шырыня першай думкі мяжуе з пустым рэзанёрствам, 
да якога асабліва схільна наша беларуская інтэлігенцыя, а вузкасць дру-
гой можа пацягнуць за сабой аднабаковую практыку, тады як цяпераш-
ні момант патрабуе больш за ўсё шырока прадуманай працы... 

На самай справе, ці можа выпрацавацца з чалавека сапраўдны і 
практычны дзеяч, калі ён будзе ў юнацтве падаўляць у сабе ўсялякую 
патрэбу дзейнічаць, усялякі водгук на з’явы жыцця, усялякае пачуццё 
спачування да навакольных бед, увесь пагружаючыся ў навуку для на-
вукі? Ці будзе разумовы багаж яму карысны калі-небудзь, калі выбар 
разумовай ежы стане абумоўлівацца не грамадскім інтарэсам рэчаіснас-
ці, не яго бліжэйшымі практычнымі мэтамі, а прыемнасцю той ці іншай 
ежы? Ясна, што не і не! Патрэбны пераконанні, што прапануюць прак-
тычную дзейнасць, а не ўменне “умствовать лукаво”. Пераконанні ж і 
складваюцца шляхам практычнага практыкавання сваёй волі ў сапраўд-
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ным жыцці, што ідзе паралельна з тэарэтычнай падрыхтоўкай... 
З другога боку, ці можа чалавек вывучаць Беларусь альбо ўзяцца за 

якую-небудзь практычную справу, не склаўшы сабе пэўных, яскравых 
грамадскіх ідэалаў і не падрыхтаваўшы сябе да гэтай работы тэарэтыч-
ным знаёмствам з формамі і вопытам практычнага жыцця іншых краін? 
Відавочна, не, і самы крайні прыхільнік практычнай дзейнасці павінен 
прызнаць, што практычнаму дзеячу трэба заўсёды мець на ўвазе тыя 
ідэалы, у імя якіх ён стане працаваць... Тэорыя і практыка, практыка і 
тэорыя − абедзве паралельна, рука ў руку. 

Такім чынам, мы − беларусы, таму што павінны змагацца ў імя 
мясцовых інтарэсаў беларускага народа і федэратыўнай аўтаноміі краі-
ны; мы − рэвалюцыянеры, таму што, падзяляючы праграму барацьбы 
“Народнай Волі”, лічым неабходным прыняць удзел у гэтай барацьбе; 
мы − сацыялісты, таму што нашай галоўнай мэтай з’яўляецца эканаміч-
нае паляпшэнне жыцця краіны на аснове навуковага сацыялізму. Вось 
асноўныя палажэнні праграмы, якія ясна маглі б вызначыць пэўныя мэ-
ты і бліжэйшую практычную дзейнасць беларусаў. 
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Фелікс Тапчэўскі 

САЎСІМ HE TOE, ШТО БЫЛО 
Я стар, нядуж, саўсім сівею,  
Зубоў не маю, цяжак стаў,  
А раскажу я, што сумею,  
Бо, дадушы, век свой не лгаў. 
Казаў мне бацька, чуў ад дзеда,  
I старыкі гукалі мне:  
Было устар усё як трэба,  
Цяпер не стала таго, не! 
Скажу, што помню, пагадзіце,  
Дайце апомніцца драбок,  
Тым часам вушы навастрыце 
I рот замкніце на замок. 
Жылося добра; быў я малы,  
Служыў лакеем пры панах,  
Не знаў таго, што значыць голы,  
I не нуждаўся у грашах. 
Вот чы даўно мінула гэта?  
За старым панам так было:  
Гасцей сабралась сярод лета,  
Як бы мятлой іх намяло. 
Кацяць карэты і каляскі,  
Табунам валяць жарабцы  
Па шэсць, па восем у цялежцы,  
Хурманы проста малайцы. 
Гудзіць, стучыць зямля і стогніць,  
Хурман як лопне з біча − “трах!” 
Усіх чарцей у цьму прагоніць,  
Як з пушкі, проста ажно страх! 
Глядзіш і вочы паказеліш,  
Разінеш рот свой, як балван,  
Стаіш, крануцца не пасмееш,  
Пакуль цябе праедзе пан. 
Скажаш: “ Hex бэндзе пахвалёны 
Пан Езус Хрыстус!” − тады ён:  
“На векі векаў, мой шаноўны!” −  
Такі устар бываў паклон. 
Паедуць панскія карэты  

Пад ганак... 
У лібрэі слугі прыадзеты...  
Вось як устар, браток, жылі! 
Плашчы лакеяў з галунамі,  
Арлы на гузіках кругом,  
Капялюш з павымі пярамі,  
Пальчаткі белыя на ём. 
Глядзіш − вунь лезе пан з карэты, 
Дык ён вясёл, кругол і доб,  
Адзежка, шытая з саеты.  
Пярсні з брыльянтамі, як боб. 
Загарак з золата, як рэпа,  
Ланцуг вісіць на жываце;  
I грошы мелі колькі трэба −  
Не шыш сядзеў у каліце. 
Ідзе сабе ён, як вяльможа,  
Таму, сяму цалковы дасць,  
А сам не зморшчыцца, бронь Божа,  
Нават і знаку не падасць, 
Што ён там зрабіў каму ласку,  
Што руб цалковы падарыў,  
А скажа толькі, як прыказку: 
“Глядзі ж, гарэлкі каб не піў!” 
Як сабяруцца у пакоі  
Паненкі к вечару скакаць,  
Якіх жа там не ўвідзіш строяў! −  
Няма і слоў, каб расказаць. 
Тая, як лялька, прыадзета,  
Гэта − саўсім на другі лад;  
У ўсіх істужкі і гарсэты,  
Адна другой не выдасць, брат! 
Жылі сабе дый прыпявалі,  
Не зналі грошы пазычаць, 
Яшчэ й капейку заганялі,  
Каб падчас беднаму падаць. 
Ніхто не знаў, што гэта банкі,  
Лясы дрымучыя раслі;  
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Свае паны былі маршалкі,  
Падсэндкі, суддзі і усі. 
Зямелька-матка была чыста  
Ад банкаў гэтых закладных,  
А хто купіў, дык жыў вячыста  
I гадаваў дзетак сваіх. 
Даўней паедзеш на выборы,  
Значыць, начальства выбіраць,  
А там усё балы, вячоры,  
Знай піць, ды есці, ды гуляць. 
Паны прыберуцца ў мундзіры:  
Каўнер, рукавы шыты скрозь  
Золатам шчырым на пурпуры,  
Пад адзін лад усе як ёсць. 
Надзенуць шапкі-трохвуголкі,  
Прычэпяць шпагі да баку,  
Пальчаткі белыя з іголкі  
Напяляць туга на руку. 
А цяпер што куды прыйшлося:  
Гандляры забралі сілу-моч  
I яшчэ сталі насміхацца,  
Што ўсе паны пабеглі проч. 
Я знаю сам, дзе наша панства,  
Яны ёсць тут, ды не той лад,  
Як аднялі ва ўсіх падданства,  
Пайшоў другі і лад і склад. 
Усё пайшло цяпер найзнанку,  
Начальства стала ад казны,  
Назвалі Аннай ужо Ганку,  
На ўсіх канцах стаяць ражны. 
Слугу наймі − плаціць патрэбна,  
Пашыць, памыць − капейку дай,  
Наймі людзей і засей хлеба,  
А нет грашэй, дык пазычай. 
Яшчэ пайшлі на ўсё акцызы,  
Працэнты нейкія ці што, 
А цэны сталі на хлеб ніжай;  
Скаціна − проста нізашто. 
Плаці зямельныя налогі,  
На папоў, дзетачкі, падай,  

А тут жалезныя дарогі,  
За ўсё плаці, за ўсё давай. 
Адзежка такжа нешта стоіць;  
Адкуль жа, братцы, грошы браць?  
Пазычыць − процант бальшой кроюць,  
Нада ў банк двор закладаць. 
Заложыць, возьме кучу грошы  
Ды і пусціў туды-сюды:  
Пакуль грош ёсць − усяк харошы,  
А як няма − свішчы тады. 
Пасля, агу! Як нет нічога,  
Скаржыцца іншым пачалі:  
“Няма другаў, няма нікога,  
Каб свайму брату памаглі!” 
Цяпер куды яно прыйшлося,  
Саусім не сходзяцца канцы,  
Пропасць другіх даўгоў знайшлося,  
Пайшлі упрочкі чырванцы. 
Цяпер, як глянеш, сэрца млее,  
На стары польскі экіпаж:  
Хурман той ездзіць не умее,  
Лакеяў тых даўно нямаш. 
Экіпажышка абарваны,  
Граззю абмазаны кругом;  
Падушкі мохам напіханы,  
Чуць прыкрыт старым хвартухом. 
Хурман сядзіць, у крук сагнуўся, 
Глядзіць спадлоб’я, як звярок,  
Хахол той вожыкам надуўся,  
А сам, бы з вотруб’ем мяшок. 
Канішкі тыя, як аракі,  
Стаяць падвёўшы жываты,  
Ha ix спіне рубцы ды знакі  
Ляжаць, як добрыя пруты. 
Дзядамі збруя яшчэ шыта,  
З-пад дзёгцю бляшкі чуць блішчаць, 
Даўно не мазана, не мыта,  
Толькі махры кругом вісяць. 
А усё ж на сажань тырчыць пуга, 
Галун хоць чорны, а усё ж ёсць.  
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I вожжы нацягнуты туга −  
Знай нашых, знай, што мы авось! 
Нашто тут вочы каму мыліць,  
Нашто тут божы свет капціць;  
Напрасна жылле свае жыліць −  
Лягушцы век сланом не быць. 
Пара б ужо свой дур пакінуць  
I народ божы не чмурыць, 
Пустое гэта чванства кінуць,  
А па грашах адзежку шыць. 
Не думай, што прыгон − на полі,  
Што банк дасць грошы заўсягды; 
Не пазычай нігдзе, ніколі,  

Парадкам пойдзе ўсё тады. 
Канішкі стануць тады гладкі,  
Будуць і грошы ў кішані,  
Мяркуйся, каб былі астаткі,  
А лішняе не дай ні-ні. 
Яны і самі гэта знаюць,  
А толькі дзелаюць не так;  
Гуляя, нешта нагуляюць,  
А дасць мароз на гэты мак! 
Двары у ix у банк пабёруць,  
Гандляр − дабытак за даўгі;  
Тады ужо бядзе павераць,  
Не засмяюцца гі-гі-гі! 

ПАНСКАЕ ІГРЫШЧА 
Каб ты ведаў, брат-кумішча,  
Што учора відзеў я 
У паноў было ігрышча, −  
Да й якое ж − ай-я-я! 
Вот ігрышча, дык ігрышча! 
Не такое, як у нас:  
У цымбалы біў жыдзішча,  
Ну якраз, як Янка наш.  
Два жыдкі у скрыпкі валюць,  
Трэці моцна ў дудку дзьмець,  
А ўсе разам як зайграюць,  
Ажно цябе затрасець! 
Тут яшчэ адна скрыпішча,  
У абхват яна якраз.  
Вот на ёй дык бас-басішча,  
Як абочына у нас! 
Як зайграюць усе разам  
Музыканты казачка,  
Ажно цёмна стане глазам  
I не помніш языка. 
Сэрца б’ецца як цапамі,  
Ногі дрыжаць пад табой  
I у танец ідуць самі,  
Ажно станет сам не свой.  
А паноў там, як на сходзе,  

Калі член прыедзе к нам:  
Усе прыбраўшыся па модзе,  
Так прыгожа, куды там!  
Панічы усе прыбраны  
Пад калібер як адзін:  
Рукавічкі маляваны,  
Толькі боты, быццам клін. 
Акуляры, як два вочкі; 
Тут тарчаць пад барадой, 
Як снег, белыя сарочкі, 
Нарукаўнічкі трубой.  
А шалікі завязаны,  
Хто іх знае − не вузлом:  
Неяк шпількай прышпіляны,  
Быць як накрыж, казялком. 
А паненкі, хоць прыгожы, 
Але ж мода − Бог і з ёй − 
Да чаго яны пахожы? 
Дадушы ж, не да людзей! 
Усе б сабе няхай як нада, −  
Жыватоў саўсім нямаш;  
Ззаду нейкая прылада, −  
Толькі ездзіць на кірмаш. 
Як кульбака, тарчыцъ ззаду, 
Быць кашэлъ, ні то жаўлак, 
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Не дабраўся ніяк ладу, 
Не дадумаўся ніяк. 
Паніч нейкі нетутэйшы,  
Мусіць, з гораду ці што:  
Ад тутэйшых ён танейшы  
I прыгож сабе нішто. 
Загаманіў: “Пойдзем вальца! 
Няхай жыды йдуць іграць!”  
Стары жыд міргнуў на мальца,  
А той дай усім міргаць. 
Вот смычкі нарыхтавалі, 
Нагатовіліся, ждуць. 
После разам як зайгралі 
I давай у дудкі дуць.  
Панічы тады усталі,  

Страхануліся, пайшлі,  
Толькі троху пашапталі,  
Як к паненкам падыйсці. 
Тыя тыц тады усталі; 
Панічы іх дай абняць. 
Глядзь! адзін другога ўнялі 
I папёрлі танцаваць.  
У кругі папросту валяць,  
Як лявоніху у нас,  
Толькі ногі не так ставяць  
У тахту не якраз. 
Так скакалі, весялілісь, 
Елі, пілі усю ноч, 
Зрання спаць ужо лажылісь, 
Бо й скакаць было няўмоч! 

ГРОШЫ I ПРАЦА 
Кажуць: мужык − хам, няцнота, 
Гультай, шэльма, усё ліха!  
А чыя ж гэта работа −  
Хатка, хлебец і грачыха? 
Хто ж разробіў лес на поле,  
Асушыў балоты, топі  
I для ўсіх зрабіў раздолле?  
Усё ж гэта тыя хлопі. 
Божы храм, карабль на моры,  
Церам, дварцы і палаты,  
I сабе − грэблі й заборы,  
I сабе − мізэрны хаты 
Хто ж зрабіў, чыя работа?  
Хто пацеў, ірваўшы жылы?  
Той жа хам і той няцнота,  
Што празвалі паны быдлам. 
Хто ж падпорай у вяльможы?  
Чыя праца − ix палацы?  
Хто ж паслаў ім мякка ложы?  
Белы хлеб ix − чыя праца? 
Чыім лбом разбіты муры?  
Хто разрыў валы, акопы?  
Хто ж не драў мужычай шкуры ?  

Дзе ж няма хамскай работы? 
Іхняй сілай і рукамі  
Ставяць крэпасць, ліюць пушкі,  
Робяць ружжы са штыкамі,  
Сыплюць шанцы і гарушкі. 
Можа, скажа хто, што грошы  
Кормяць, робяць, нежуць цела.  
Не! Паночак мой харошы,  
Грош − пустое, праца − дзела! 
Мы ж без грошай, а ўсе сыты,  
Спляцём лапці, зробім хату,  
Спрадзём лёну − і акрыты,  
Яшчэ з карку дадзім брату. 
Плюнуць толькі на грош трэба,  
А дзяржацца крэпка працы;  
Ах! не дадуць грошы хлеба,  
I не вырастуць палацы. 
Сядзь на кучы грошы, пане, 
Ды глядзі на іх век цэлы, 
Не дадуць яны, васпане,  
Шоўку, жэмчуг і хлеб белы. 
Жылі ж людзі перад гэтым  
I не зналі срэбра, злата,  
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Быў люд людам і свет светам,  
Елі хлеб, і была хата. 
Грошы − выдумка пустая,  

Яны трэба танкакожым,  
Каб кармілі век гультая  
I кармілі хлебам розум. 

ВЕЧАРЫНКА 
Рэжуць жыдкі ў свае скрыпкі, трэці на трубе раве,  
А чацвёрты − на басэтлі і тахту нагою б’е;  
Скачуць пальцы па ўсіх струнах, як казелькі у пакос,  
Вусны скрывіць, вачмі жмурыць і залупіць кверху нос  
Быць яны там угарэлі, так і ходзяць хамянём,  
Загудзелі, заскрыпелі, аж смычкі бурчаць ваднём. 
Музыкант, што йграў у скрыпку, упёр локцем у жывот, 
Узваліў нос на кабылку і разінуў дужа рот; 
Як прыўдарыць з усёй сілы, толькі пыл са струн ідзе, 
Пасінелі на ім жылы, і пот каплямі цячэ. 
Пасля неяк засмурыжыць, бздрынкне пальцам па струнах, 
Бараду уверх падыме, а смычком тым мах ды мах. 
Трубач рэдка, але ёмка раз-паразу зараве, 
Сціхне троху, пасля лоўка усім тахту задае. 
“Гэй, іграйце там мазурку!” − загад нейкі паніч даў. 
Піснуў жыдок у іскрыпку, і трубач трубіць пачаў. 
Разам скрыпкі падхвацілі, і басэтля завяла, 
Усіх як ёсць аглушылі, тут пацеха і пайшла. 
Пачаў першы ў акулярах пан парадак завадзіць, 
А за ім усе у парах сталі мазурку хадзіць. 
Кожны рукі растапырыць і ляціць вот, як арол, 
Ляпне нагой ды падкіне, скрабяне падошвай пол. 
Стук ды топ напераменку, разам верць, як на шрубе. 
Абайме за стан паненку дый шавырк каля сябе. 
Раз ды два кругом абкруціць, абхваціўшы яе стан, 
После − фурт! Крыху адпусціць, дый пашлі ізноў у тан. 
Толькі пырхаюць іх полкі, валюць, знай, наперавал, 
А паненкі дрыб-дрыб толькі, мусіць, шаг іх троху мал. 
Як у корні, паніч смаліць, яна − ў прысцяжцы ідзець, 
Сам шырока ногі ставіць, тая дробненька сячэць. 
Як самлеюць ужо ногі, ідуць цішай раз-параз, 
Разам − верць, сайдуць з дарогі, к крэслам падайдуць якраз. 
Шлёп! Абое разам селі − сталі моўчакам сядзець, 
Замарылісь, упацелі, пара клубам з іх ідзець. 
Тут паненка распусціла у руках індычы хвост, 
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Памахала, пакруціла і ўраніла на памост; 
Паніч крута схамянуўся: брык! − падскочыў, цап! − узяў, 
Напярод дугой сагнуўся ды паненцы − тыц! − падаў. 
Тады яна кіў галоўкай, і паніч ёй кіў назад, 
Шапярнулі са два слоўкі, − шлёп! і сеў з ёй тут у рад. 
Як драбочак аддыхнулі, пайшлі кадрылі скакаць, 
Крэслы троху адпіхнулі і дай парамі стаяць. 
Музыканты затрубілі і кадрылю завялі, 
Усе пары павалілі, кадрыль валіць зачалі. 
Ходзяць неяк, мітусяцца то назад, то напярод, 
Хваць папарна абнімацца ды круцель, як калаўрот. 
Пакуль шэсць кален ламалісь, яшчэ дукрыў што-нібудзь, 
После разам памяшалісь, не паняў ніяк, што йдуць. 
Толькі чудка закрычалі: “Rondez, mesdames et cavaliers!”  
Мігам рукі пападалі, у кружок сталі усе. 
“Tour des dames!” − пасля сказалі, верць паненкі каляском. 
“Chaine des dames!” - як закрычалі, расцягнулісь ланцужком. 
“Cavaliers avant!” − зяўнулі, марш панічы напярод.  
“Aurembours!” − круць, павярнулі і усе давай на ўход! 

ЁН I ЯНА 
На тройцу, звычай як у свята,  
Пад’еў сабе і ўздумаў спаць,  
Аж чую, загаманіў тата:  
“Ідзі пчол панскіх пільнаваць!” 
Нечага дзелаць, слухаць трэба,  
Узяў армяк, пайшоў у сад,  
Расла там ліпа кругом сада,  
Сажана густа ў адзін рад. 
Забраўся я у цень пад ліпы  
Ды прысланіўся там на час.  
Заснуў і спаў як бы забіты,  
Ажно да сумеркаў якраз. 
Ачнуўся, глядзь − паніч наш валіць, 
А поплеч з ім паненка йдзе;  
Паніч усё паненку хваліць,  
А тая гутарку вядзе. 
Ідуць ка мне штораз, то бліжай,  
Паненка − павай, ён − арлом.  
Я дай у куст панырнуў ніжай,  

Паставіў пруцця дыбаром. 
Ка мне прыйшлі, ды шлёп! узяўшы 
Вот тут ля самага мяне,  
А я ляжу, духі зацяўшы,  
I бы гару увесь ў агне. 
Аж ну паніч − ёрзь бліжай сесць, 
Гаворыць нешта, скалазубіць  
I доўга гутарку вядзець. 
Пакруціць ляскай, шапку здыме, 
Вусы паправіць, ярзане,  
То быдта што з зямлі падыме,  
То ногці калупаць зачне. 
Відаць, сказаць ён нешта хоча,  
Не знае толькі, як пачаць, 
Ён так і гэтак замармоча,  
Пасля ізноў стане маўчаць. 
Яна ж цвяток у пальцах круціць, 
Нюхне, махне каля ліца,  
Патупіць вочкі, то апусціць,  
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То паглядзіць на паніча, 
Буркне славечка, усміхнецца,  
Паправіць сукню, то касу,  
То уся неяк страханецца,  
Вот быць русалка у лясу. 
Апусціць вочкі, пакраснее,  
То стане бледна, як папер,  
Сказала б нешта, дык не смее −  
Вот як гляджу на іх цяпер. 
Ахвоці мне! была прыгожа,  
Такой не відзеў, дадушы, 
Вот проста той цвяточак рожа,  
Хоць прылажы яе к душы. 
Глядзя на іх, я надрыжаўся,  
А сэрца білась малатом.  
Чаго ж бы? ведзь я не спужаўся,  
Дый не было чаго прытом. 
Мусіць за тое калаціўся,  
Што я мужык і не багат;  
Каб быў багат, то б ажаніўся,  
А як я бедзен, дык не, брат! 
А паніч той усё танцуе,  
Вачамі проста як не з’есць,  
То ў ручаньку пацалуе,  
То закалоціцца увесь. 

Ускочыць, сядзе, ізноў стане  
I скажа: “Wierz miłości mej”.  
А тая толькі моўча гляне,  
I цяжка уздыхнецца ёй. 
“Więc cóz mi Pani powie na to?  
Czy tak czy nie?” − пытае ён.  
“Dziękuję Раnа szczerze za to”, −  
Прабуркне, быдта цераз сон. 
Пасля яна, спусця нямнога,  
Румяна стала, як той мак:  
“Ах, - кажа. - Dziej się wola Bogа! 
Więc na pytanie powiem tak: 
Czy kocham Pana, Pan mie pyta,  
Więc powiem szczerze, tyłko wier  
Kocham! Wiec z Panem teraz kwita  
A chcesz ma rękę, więc ją bierz! 
Тады паніч у серп сагнуўся  
I стаў ёй рукі цалаваць,  
Пасля стаў роўна, аглянуўся,  
Можа хто дзе, чы не відаць... 
Як кончылі, не тыя сталі,  
Другую гутарку знайшлі;  
Абое разам з лаўкі ўсталі  
І проста у задом пайшлі. 
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Юльян Ляскоўскі 

ЗЯМЕЛЬКА МАЯ... 
Зямелька мая, 
Мая родная,  
Запала ж ты, залягла ў душы! 
I бор твой шуміць, 
I гоман гудзіць.  
Ды там ён, далека... ой там! 
Ох ды там! 
Туман над сялом, 
Хатка над лугом,  
Хатачка, родная ты мне! 
Гутарка ідзе: 
“Дзе ж ён, ой ды дзе?” − 
Так бацька, так маці галосіць. 
Ох, за мной! 
А я тут, я ваш,  
Далёк дамок наш.  

ПАД ДУДУ 
Дудка мая, дудка! Зайграй ты людзям,  
Зайграй братцам родным, грай сваёй сям’і,  
Лягчэй будзе сэрцу, лягчэй плыць слязам,  
Ой, цяжкія ж слёзы на душы ляглі! 
I гора i плачу чалавек зазнае  
Ад самай калыскі, ой ды цэлы век!  
Калі лепей будзе, ніхто не згадае,  
Не згадае долі сваёй чалавек. 
Хоць бы шчасце з горам папалам ішло,  
А то плывуць слёзы, як даўней плылі;  
Сямейка расла, дзетак падрасло,  
Сяло апусцела − мужыком мужык;  
Засталіся дома дзеткі адзінокі,  
Дзетачкі-сіроты, раздзел ix вялік! 
Дудка мая, дудка! Дай ты сэрцу льготу,  
Дай душы заплакаць, згані з воч слязу. 
А я за табою ды пад тваю ноту  
Мужыцкую долю людзям раскажу.  
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Вайніслаў Савіч-Заблоцкі 

З ЧУЖБІНЫ 
Здароў будзь ты, стары мой дом,  
Здароў будзь, сядзіба айцоў!  
Паклон вам, родныя, кругом:  
Дзень нашай разлукі прыйшоў.  
Нядольная доля прыйшла,  
Казала з хаты ісці.  
Сярдзіта і грозна яна,  
Кручынай замшыла нам дні. 
Нямнога нам жыцця дано, 
I гэта хацела адняць, 
Цярнямі парэзаць чало 
I сэрца у шпонах падраць. 
I гнецца малойчык, і плача сядзіць, 
Не ўвідзіш болей сваіх, 
Ў чужбіне галоўку далёка скланіць, 
Ўздыхае па нівах радных... 
I дума прыгнула, і горка плачу. 
Ў гняздзенька зязюля закралась. 
Зязюлю я гэту нядобру кляну − 
Яна нам у знакі ўжо далась. 
Зязюля з Затоку, не руска яна... 
О братцы! Як смутна мне. 
Скажыце, прашу вас, ці гэта страна 
Ёсць Русь наша Бела, ці не?.. 

У РОДНАЙ ЗЯМЛІ 
Люблю цябе, зямля радная,  
Дзе ў глухой пушчы ветры дуюць  
I хмарка слёзная такая,  
Што кветкі божыя гаруюць.  
Люблю цябе, плачу з табою  
I песню слёзную пяю,  
Ўздыхаю груддзю маладою  
I свету грусць ад сэрца лью.  

Святая грусць... паклон жа ёй!  
Грабніцы беднай не у смех:  
У смерці грознай хто рабу  
Не дасць пачоту − цяжак грэх!  
Маліся, плач і грудзь раскінь,  
Штоб вецер біў ў яе крылом,  
I сэрца гладзь свайго разінь,  
Што б від няўзгод астаўся ў ём.

 



 201 

ЗМЕСТ 

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч  
ІДЫЛІЯ .......................................................................................................................................3 
ПІНСКАЯ ШЛЯХТА...............................................................................................................22 
ХІБА Я СТАРЫ?......................................................................................................................38 
ЛІТАРАТАРСКІЯ КЛОПАТЫ ..............................................................................................42 
ЛІСТ У РЭДАКЦЫЮ “Gazety Polskiej” ...............................................................................48 

Уладзiслаў Сыракомля 
ДОБРЫЯ ВЕСЦІ......................................................................................................................49 
ВЫЗВАЛЕННЕ СЯЛЯН .........................................................................................................50 
ПАШТАЛЬЁН..........................................................................................................................52 
ЖМЕНЯ ПШАНІЦЫ ..............................................................................................................54 

Адэля з Устроні 
МАЧЫХА..................................................................................................................................57 

Аляксандр Рыпінскі 
NIACZYŚCIK............................................................................................................................59 

Невядомы аўтар 
ЗАЙГРАЙ, ЗАЙГРАЙ, ХЛОПЧА МАЛЫ.............................................................................63 

Арцём Вярыга-Дарэўскі 
ДУМКА .....................................................................................................................................65 

Адам Плуг 
КРУЧАНАЯ БАБА...................................................................................................................66 

Вінцэсь Каратынскі 
УСТАВАЙМА, БРАТЦЫ!.......................................................................................................69 
У АЛЬБОМ АРЦЁМУ ВЯРЫГУ-ДАРЭЎСКАМУ ..............................................................70 
ТУГА НА ЧУЖОЙ СТАРАНЕ...............................................................................................71 

Ялегі Пранціш Вуль 
К ДУДАРУ АРЦЁМУ  АД НАДДЗВІНСКАГА МУЖЫКА ................................................72 

Геранім Марцінкевіч 
АДВЯЧОРАК............................................................................................................................73 

Невядомы аўтар 
ТАРАС НА ПАРНАСЕ ............................................................................................................91 

Невядомы аўтар 
ДВА Д’ЯБЛЫ .........................................................................................................................100 

Невядомы аўтар 
ПЛЫНУЦЬ ВЯТРЫ... ...........................................................................................................107 

Невядомы аўтар 
ГУТАРКА СТАРОГА ДЗЕДА HUTARKA STAROHO DZIEDA ......................................112 

Кастусь Каліноўскі 
МУЖЫЦКАЯ ПРАЎДА........................................................................................................115 
ЛІСТЫ З-ПАД ШЫБЕНІЦЫ...............................................................................................126 

Францішак Багушэвіч 
З “ДУДКІ БЕЛАРУСКАЙ”...................................................................................................132 
СА “СМЫКА БЕЛАРУСКАГА”..........................................................................................149 



 202 

ДЗЯДЗІНА...............................................................................................................................152 
ТРАЛЯЛЁНАЧКА .................................................................................................................152 

Адам М-скі (Зоф’я Тшашчкоўская)  
БЕЛАРУСКАЯ МАЛІТВА....................................................................................................157 
ПЕРАКЛАДЫ.........................................................................................................................157 

Адам Гурыновіч 
ДЗЯКУЙ ТАБЕ, БРАЦЕ, БУРАЧОК МАЦЕЮ..................................................................160 
ШТО ТЫ СПІШ, МУЖЫЧОК ............................................................................................160 
ШТО ЗА ЗВУК ДЫ ТАК ГРОМКА РА3ДАЎСЯ................................................................161 
ПЕРШ ДУШЫЛІ ПАНЫ... ...................................................................................................161 
МЕСЦА НЯЧЫСТАЕ............................................................................................................162 
ВЯСНА ....................................................................................................................................162 
КАТОК ....................................................................................................................................163 

Альгерд Абуховiч 
ВАЎКАЛАК ............................................................................................................................164 
СТАРШЫНА..........................................................................................................................164 
ВОЎК І ЛІСІЦА .....................................................................................................................165 
СУД..........................................................................................................................................165 
МЕМУАРЫ.............................................................................................................................166 

Янка Лучына 
УСЕЙ ТРУПЕ ДАБРАДЗЕЯ СТАРЫЦКАГА  БЕЛАРУСКАЕ СЛОВА.........................170 
ВЯСНА ....................................................................................................................................171 
ВЯСНОВАЙ ПАРОЙ.............................................................................................................171 
ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ...................................................................................................................172 
З ПАЭМЫ “ГАНУСЯ” ..........................................................................................................172 
ПАГУДКА...............................................................................................................................173 
РОДНАЙ СТАРОНЦЫ .........................................................................................................173 
ШТО ДУМАЕ ЯНКА, ВЕЗУЧЫ ДРОВЫ У ГОРАД .........................................................174 
СТАРЫ ЛЯСНІК ...................................................................................................................174 

Даніла Баравік 
ПІСЬМЫ ПРА БЕЛАРУСЬ..................................................................................................177 

Шчыры Беларус 
ПАСЛАННЕ ДА ЗЕМЛЯКОЎ-БЕЛАРУСАЎ ....................................................................179 
“ГОМАН” ...............................................................................................................................183 

Фелікс Тапчэўскі 
САЎСІМ HE TOE, ШТО БЫЛО..........................................................................................192 
ПАНСКАЕ ІГРЫШЧА..........................................................................................................194 
ГРОШЫ I ПРАЦА .................................................................................................................195 
ВЕЧАРЫНКА.........................................................................................................................196 
ЁН I ЯНА.................................................................................................................................197 

Юльян Ляскоўскі 
ЗЯМЕЛЬКА МАЯ... ...............................................................................................................199 
ПАД ДУДУ..............................................................................................................................199 

Вайніслаў Савіч-Заблоцкі 
З ЧУЖБІНЫ...........................................................................................................................200 
У РОДНАЙ ЗЯМЛІ................................................................................................................200 

 
 
 



 203 

 
 

Выдадзена коштам укладальніка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вучэбнае выданне 
 

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА 
Хрэстаматыя. 

ЧАСТКА ДРУГАЯ 
(другая палова ХІХ стагоддзя) 

 
Складальнік Мікола Хаўстовіч 

 
 
 
 

 

 
Адказны за выданне  

М. Хаўстовіч 
 
 

Падпісана да друку 31.07.2006.  Фармат 60X84/16.  Папера афсетная. 
Ум. друк. арк. 8,0.  Ул. выд. арк. 12,7.  Наклад 100. 

 
 

ВТАА “Права і эканоміка”. Ліцэнзія ЛВ № 464 ад 15.09.2000 г. 
220072 Мінск, вул. Сурганава 1, корп. 2. 

Друкарня ВЧУП “КНІГА” Мінск, Рэвалюцыйная, 12 
 
 

 


