
ЧАСТКА ПЕРШАЯ



ЧАСТКА I. КУР’ЕР ВЯЛІКАГА
КНЯСТВА

“Найбольшым няшчасцем ёсць, калі правяць чужаземцы: адсюль
родзіцца прыгнёт і вяліка небяспека для вольнасці,”

Біскуп мерсэбурскі Тытмар, нямецкі летапісец (975–1018
гг.)

“Восемдзесяць год з гакам правілі Рэчай Паспалітай маральныя
чужаземцы – народжаныя ў Грыпсхольме, у Лобзаве і ў Кракаве”

Павел Ясеніца “Рэч Паспалітая Абодвух Народаў”

УСТУП

АДКУЛЬ ПАЙШЛА СМУТА?

Слабога розумам цара Фёдара Іаанавіча ягоны апякун Барыс
Гадуноў моцна напужаў пагрозаю з боку царэвіча Дзьмітрыя*.
Выправілі малога разам з маці, пятай жонкай Івана Жахлівага
Марыяй Нагой, да Угліча, удзелу, прызначанага царэвічу
бацькам. Да Ніжняга Ноўгарада выслалі апекуна Дзьмітрыя і
патаемнага пачынальніка смуты імянітага баярына Багдана
Якаўлевіча Бельскага*. Праз сем год пасля бацькі 3 чэрвеня (15
мая) 1591 года ў Углічы загінуў Дзьмітрый, а яшчэ праз сем,
вечарам 26 (6) студзеня 1598 году на маскоўскім Крамлі аддаў
Богу душу 40-гадовы вялікі князь маскоўскі Фёдар Іаанавіч.
Вялікая княгіня Ірына з Гадуновых адраклася ад улады і пайшла
шукаць суцяшэння ў манастыры.

Суседзі, ліцьвіны ды палякі, з безначаллем давалі сабе рады,
хоць часам і без войнаў не абыходзіліся, а для Масковіі гэта было
не ў звычаі. Але з Божай ласкі ўсё кацілася сваім парадкам, без
вэрхалу, і абмеркаванне, хто сядзе на пасад, адклалі на 40 дзён.
Межы закрылі адразу, каб ні туды ні назад, ані падарожнаму, ані



купцу, ані віжу ці шпегу тым болей. Да двух ваяводаў дадалі
яшчэ чацвярых. Варты па крэпасці стаялі што ні крок, моцныя
раз’езды па ваколіцах пільна зыркалі на падарожных. Купцы
польскія, ліцьвінскія ды розныя “нямецкія” сядзелі па гарадах на
дзяржаўным кошце ды рассылалі служак вынюхаць сцежку–
шчыліну, каб праслізнуць дадому з грашыма ды таварамі. Нават
ганцоў ад улады выпраўлялі пад наглядам. Не к дабру
непрыяцелям ведаць, у якіх абставінах будзе абірацца новы
ўладар. Таму і прапанову Рэчы Паспалітай паклікаць на
маскоўскі трон каралевіча Уладыслава адкінулі адразу. З усёй
Еўропы да Масковіі прыглядаліся, бо немалая дзяржава і войска
ў яе адпаведнае. І галоў прыдатных пад шапку Манамаха хапала.
Праўда, люд на Маскве непакоіўся, каб не пакаціліся, як камень з
гары, збройныя сутычкі, бо канца ім не будзе. А як жа абраць
вялікага князя ў ваенных забурэннях?

Найбольш шанцаў на вялікакняскую шапку мелі Барыс
Гадуноў, Багдан Бельскі, Фёдар Мсціслаўскі, Фёдар Раманаў. Як
на забаву, трое апошніх мелі продкамі людзей з Вялікага
Княства. Самы рашучы, Багдан Бельскі з’явіўся ў Маскве адразу
пасля смерці вялікага князя з ладным гуртам набліжаных. Але
бліжэй усіх да ўлады быў Барыс Гадуноў. Што яму з абяцанкі
каралём Жыгімонтам ІІІ пасады правіцеля пры каралевічу, калі
паўстала магчымасць самаўладдзя.

Хітры Гадун, пагадзіўся на цараванне 21 лютага 1585 года,
але венчаны на царства толькі 1 верасня 1598 года, таксама
нядоўга насіў шапку Манамаха.

Але за гэты час вялікі канцлер літоўскі Леў Сапега
выкарыстаў абранне Гадунова дзеля заключэння Вечнага міру
Рэчы Паспалітай з Масковіяй. Было спадзяванне, што пры
пэўных настроях у Маскве выбарны, а не спадчынны манарх
улічыць думку Земскага сабору, як у Рэчы Паспалітай кароль –
меркаванні паслоў Сойма.

І тут высветлілася, што ліцьвіны за “вечны мір”, а караняжам
ён не даспадобы. І гэта тады, калі Карл Судэрманскі* рыхтаваўся
адабраць у Рэчы Паспалітай Інфлянты. А «вечны мір» з
Масковіяй пазбавіў бы шведаў яе падтрымкі, ліквідаваў



небяспеку вайны з двума непрыяцелямі, калі не ўзгадваць
татараў.

Кароль Жыгімонт не адразу ацаніў сітуацыю. Але калі Карл
Судэрманскі захапіў Фінляндыю і апынуўся ў Эстоніі, а валашскі
гаспадар Міхай захапіў Сямігроддзе і навязаў зносіны з царом,
Жыгімонт ачомаўся і даручыў Льву Сапегу рыхтаваць грамату ў
Маскву. Сапегавы прыхільнікі заскарбілі падтрымку караля
абяцанкай забяспечыць фінансава вайну за шведскую карону.
Агульнымі высілкамі дабіліся для Сапегі надзвычайных
паўнамоцтваў на падпісанне Вечнага міру.

Вялікі канцлер выбраўся ў Маскву 27 верасня 1600 года,
маючы пад рукою Іллю Пельгрымоўскага, сакратара Княства,
Андрэя Варапая, аршанскага земскага суддзю, віцебскага ваяводу
Івана Сапегу ды ад Кароны – Станіслава Варшавецкага.
Падарожнічалі тры тыдні: дзве сотні вазоў харчу і пажыткаў,
розных падарункаў і прылад не давалі спяшацца. Тысяча аховы
ды абслугі таксама не магла гнаць рыссю.

У сталіцы, як і ў кожным паселішчы па дарозе, пасольства
сустрэлі ўрачыста і гасцінна. Але ўжо на другі дзень, 17
лістапада, пачаліся непрыемнасці. Каб свабодна хадзіць па
Маскве, не было гаворкі. Тое ж і пра сустрэчы з падданымі цара
Барыса без дазволу. Пасольства сядзела бы ў вязніцы за высокім
плотам і пад аховай.

Не дзіва, што і шведскае пасольства з’явілася ў Маскве ўслед
за пасольствам Рэчы Паспалітай. Нібы дзеля паказу шведаў
правезлі перад домам каралеўскага пасольства.

Бясконца адкладвалі цырымонію прадстаўлення манарху.
Праўда, працякалі чуткі, што цару няможацца, так што і да
благой весткі недалёка. За цэлы месяц чакання толькі і адбылося
незвычайнае, што пажар у суседніх дварах. Канцлер узлаваўся і
прыгразіў, што падумае, як паставіцца да такога абыходжання,
ды яшчэ ў небяспецы згарэць за чарговым пажарам.

Праз дзесяць дзён, 26 лістапада адбыўся прыём паслоў
царом Барысам, а праз тыдзень пачаліся перамовы па артыкулах
«вечнага міру». Але як жа без нечаканасцяў? Хоць бы такой, што
цара прадстаўляў 10 гадовы сын Фёдар і ўвесь першы дзень



занялі размовы пра прызнанне Барысу царскага тытулу. Каб
умацаваць новую дынастыю, баяры пачалі з гістарычнай казкі
пра каранаванне Уладзіміра Манамаха і прызнанне яму царскага
тытулу візантыйскімі імператарамі. Калі ж Леў Сапега паказаў
паперы падпісаныя маскоўскімі ўладарамі як вялікімі князямі,
маскавіты прыгразілі ўжыць дзеля прызнання зброю.

Артыкулы Вечнага міру былі абвешчаны толькі наступным
днём. Каб іх усвядоміць патрабаваўся час, таму адказ быў
атрыманы праз тры дні. Баяры пачалі торг. Але ні дабіць торгу,
ні тым больш піць магарыча не давялося.

Паабедняй парою 23 (13) красавіка 1605 года, у выніку
нечаканага параксызму, магчыма ад дзеяння атруты, маючы
пяцьдзесят чатыры гады, Барыс Гадуноў скончыў цараванне,
пакінуўшы трон сыну Фёдару*. Але з царскай сям'ёю жвава
ўправіліся князі Васіль Галіцын і Рубец-Масальскі з дваранамі
Малчанавым і Шэфетдзінавым, а ўсіх родзічаў Гадуна, больш
сямі дзесяткаў сямействаў, тут жа выправілі ў ссылку.

ЗАСАДА, ЦАРЫ І «ЦАРЭВІЧЫ»

Сцяжына была добра знаёмая абодвум. У шырокім полі
нікога не бачна, цёмная смуга лесу яшчэ далекавата і коннік
трываў у лёгкім адранцвенні, якое апаноўвае падчас доўгага
пакалыхвання ў сядле, калі падковы аднастайна выстукваюць,
што да пастою і начлегу не блізка. Конь сам пераходзіў з лёгкай
рысі на спакойны крок і зноўку на рысь. – Колькі яшчэ
давядзецца ваяжаваць з-за гэтага другога Дзьмітрыя, – лена
думалася чалавеку.

Ні адмовіцца, ні іншым спосабам пазбегнуць цяжкой
службы не мог і толькі міжволі лаяў імянітых вінавайцаў сваіх
вандровак. Што чулася ад старэйшых, а што і сам дасведчыў у
падзеях бурлівых год. Гары яны гарам маскоўскія закалоты, але
сёння мусіш ведаць, што да чаго, дзеля ўласнага ацалення. Балазе
ад юнацкіх год быў няблага ўсвядомлены ў дачыненнях з
усходнім суседам Вялікага Княства. Яно век, кажуць, не мела
спакою, само іншым не давала, але надта востра пайшло за



царом, як яны завуць, Іванам Чацвертым. Як пайшло ад
сакавіцкага дня 1584 году, калі сканаў гэты вылюдак і негадзівец
Іван Жахлівы, так і няма тым маскоўскім закалотам спыну.

Калі пасля смерці Гадуна яснепан Леў Сапега страціў
надзею дапяць свайго праз Вечны мір, па абодва бакі мяжы шмат
казалася і шапталася, што дзеецца нешта зусім незвычайнае…
Нібыта царэвіч Дзімітрый цудам ацалеў у маскоўскай разні і мае
прынесці люду шчасце і выбавенне з усіх згрызот і пакут. Дзеля
таго, нібыта, у лістападзе таго ж 1605 года ў Кракаве ўзяў шлюб
per procura з дачкою сандамерскага ваяводы Марынай Мнішах*.
За адсутнага, дзеля патаемнасці і бянтэжлівасці, царэвіча
маладую вёў пад вянец выдатны маскоўскі дыпламат дзяк
Афанасі Власьеў*. Што гэта сведчыла? Адно і неаспрэчнае:
рыхтуе царэвіч адпаведную хвілю, чакайце яго, добрыя людзі.

– І ўзбілася такі адчайная пара на крамлёўскі сталец! –
прамармытаў ганец у свае маладыя вусы.

Спыніў каня, старанна агледзеў збрую, падцягнуў
сядзельную папругу, спраўдзіў, ці не рассыпаўся порах на
палічках пісталетаў. Неўзабаве і ўзлессе, час насцярожыцца. Не
было лесу, гайка ці парослага хмызняком логу, адкуль не магла б
выскачыць гайня двуногіх ваўкоў, званых шышамі, збройных
цара Васіля, альбо зухаў царэвіча, цікаўных да ганцоў і кур'ераў.

Ці то сапраўды быў намер вялікага канцлера Сапегі, ці шмат
іншых можных прыклала свае старанні, але карысці з
уваскрэслага царэвіча атрымалася вобмаль. На світанні 27 (17)
траўня 1606 года ў Маскве выбухнула паўстанне і ледзь не
надоечы каранаваны Дзьмітрый страціў жыццё. Колішні
прыхільнік Грышкі Атрэп'ева няблага прыклаўся да змовы
супраць Самазванца і, пакінуўшы чудаўскую келлю, як
новаменаваны мітрапаліт круціцкі Пафнуцій заняўся палітыкай.
Не пуставаць жа святому месцу: нарок на царства імянітага
баярына Васіля Шуйскага* і з нагоды ўрачыстасці адслужыў
малебен. Цырымонія па праву належала старэйшым іерархам –
наўгародскаму ці растоўскаму мітрапалітам, але ад пэўнага часу
на Масковіі ўсё з'іначвалася.

Можа таму ў ліпені 1607 года, асоба “грубых і брыдкіх



звычаяў” адразу назвалася не царэвічам, а царом Дзьмітрыем,
Божай ласкай ацалеўшым не толькі ў маскоўскай разні, але і
падчас крывавага паўстання. Чаму ж не паверыць чарговаму
цуду, калі і люд і баяры з дваранамі толькі ад цара чакаюць
усялякіх даброт і прыбытку? А найперш спакою і абароненасці.
Толькі не бачылася ні таго, ні другога, ні трэцяга з чацвертым.

«С царства Бориса было всё в разорении и в кровопролитии,
не бывало покоя тринадцать лет, но всегда плач и слёзы», –
адзначыў пазней летапісец і меў рацыю.

Вось і лес, і цішыня, толькі птушкі цвіркаюць. Знаёмая
вузкая сцежка між густога хмызняку была бітая, конь пайшоў
добрай рыссю і нечакана для чалавека скочыў. Звярыным
чуццём адчуў небяспеку, але замаскаваная яма была даўгою,
заднія ногі праваліліся, зламаўшы тонкія жэрдкі прысыпанага
зямлёй насцілу, а вершнік з размаху пляснуўся на шыю каня.
Паспеў выхапіць ногі са страмёнаў і шчупаком кінуцца пад
бліжэйшы куст, перш чым дзве ці тры прызначаныя яму стралы
прашамацелі ў лістоце. Пара наступных фуркнула з зараснікаў і
спыніла пакуты каня, які яшчэ тузаўся, спрабуючы
выкараскацца з ямы, а на сцежку выскачылі людзі. Малады, па
панску апрануты, сярдзіта падганяў: – Хапай! Плачу за жывога ці
мёртвага! Драмалі, халера на вас!

Трое з трэскам уламаліся ў густы падлесак, адзін старанна
распраўляў колцы так і не ўжытага аркана.

– Кінь свой пастронак! – пагардліва рыкнуў правадыр. – Гані
да коней! Туды ж пабег!

Сцежка крутым выгінам мінала палянку і ўцякач вылецеў на
яе, ломячыся напрасткі. На бягу выхапіў кароткі корд і секануў
вартавога, не чакаўшага нападу. Не выбіраючы, ірвануў повад
першага з краю каня і ўзляцеў у сядло. Конь закруціўся,
паспрабаваў узбрыкнуць, але, пачаставаны шпорамі, пагнаў
сцежкай, роўнай тут, як стрэліў. «Добра, што не спудзілі
вартавога, – мільганула думка.– А каб з мушкетаў ці
пісталетаў…»

Як адказ, ляснуў запознены стрэл і ганец міжволі прыгнуўся.
Кланяюся не гэтай кулі, а наступнай, закпіў са свайго



міжвольнага страху, разумеючы, што і наступная пойдзе
ўвослеп. Пераслед нібы не замарудзіў, але нападнікі разумелі,
што шанцаў не маюць.

– Мала, што такога шчупака ўпусцілі, дык і каня не
ўсцераглі! – злаваўся правадыр, сцёбаючы плёткай па кустах у
бяссільнай злосці. – Такога каня!

– Гэта не шчупак, пане, а чысты ўюн, – нясмела запярэчыў
чалавек з лукам. – З–пад мае стралы выслізнуў. Хіба толькі
плячук і пацярпеў замест шыі.

– Глядзі, каб з–за гэтага твая шыя замест плячэй не
пацярпела, – злосна азваўся правадыр.

Шчасце не мінула смелага, але гнаў пакуль конь не пачаў
выдыхацца. Запаволіў, па нейкім часе спыніўся. Хвілінку
паслухаўшы, вырашыў не збочваць. Каб падрыхтаваць такую
пастку, патрэбен час, значыць ведалі, якім шляхам паедзе і калі.
Не падумаюць, што памкнецца ўцякаць той жа сцяжынай.
«Уратаваў, верны косю! Не лётаць больш разам! Зямля табе
пухам, калі гэта не блюзнерства», – пашкадаваў надзейнага
таварыша вандровак. – «Вартавы! – пырхнуў пагардліва. – Хто
дрэмле на варце, сам вінаваты. Каб іншым часам, то і парку
коней льга было б прыхапіць. Усё ж нейкі грош!»

Але пара было гэтаму даць адпачынак, заадно і сабе.
Саскочыў, паслабіў сядзельную папругу, раскілзаў, каб
пашчыпаў крыху чэзлай травы. Папаіць, нажаль, нічога не
трапілася. Гарачка ўцёкаў паволі саступала месца ўсведамленню
перажытай небяспекі. Зашмат давялося бачыць забітых, каб
захаваць юнацкую веру ва ўласную несмяротнасць. Каб не конь і
ўласны спрыт, ніхто і не ўведаў бы, дзе і калі знік. Але трэба
спадзявацца на свой досвед, на шанец, на ўдачу. Дзеля адзінай
істоты, якой на ягоным ацаленні сапраўды залежала. – Беражыся,
родны, – упрошвала на апошняе развітанне. – Апроч цябе нікога
не маю…  Памятай пра гэта…  – Не бойся, Гануся, нічога са мною
не здарыцца, – супакойваў як мог. Ведаў, што можа здарыцца. –
Слухайся пана Кіпрыяна, і ўсё будзе добра, – прыкрыў горыч
няўдалым жартам.

Яна мужна не паддавалася роспачы і прасіла, каб не



рызыкаваў на злом галавы, каб памятаў, дзеля каго павінен
берагчыся.

– Пан Кіпрыян для мяне і брат, і бацька, але ж кожнаму
хочацца мець некага роднага…, – прамовіла ціха, як для сябе
самой. – Хто жывым вяртаецца… – «Ці не яе малітвы абераглі?» –
падумаў шчаслівец.

Але не час быў разжалобіцца. Агледзеў здабычу. Жарабец
гнядой масці быў здатны, сядло і збруя нічога сабе. Толькі
страмёны высакавата, папусьціць путлішчы і будзе самраз.
Аніякіх гербавых ці іншых знакаў нідзе не заўважыў. Найбольш
узрадавалі пісталеты ў абодвух ольстрах. Парахаўнічка і зарады,
на шчасце, з ім, так што са зброяй не найгорш. Праверыў, ці
надзейна заціснуты крамяні, падсыпаў драбнюткага пораху на
палічкі, асцярожна прыціснуў покрыўкі. Можа так здарыцца,
што і выхапіць не паспееш, але да стрэлу зброя павінна быць
заўжды гатова.

Пашныпарыў па торбах і сярод рознай драбязы знайшоў
падчарсцвелы, але прыдатны хлеб, пляшку слабой гарэлкі і
крыху вяндліны. У малой берасцянцы соль. Нават крэсіва з
губою, так што меў іх зараз два, бо сваё заўсёды трымаў у кішэні.
Пашкадаваў страчанае. Палярына ў скрутку ля задняй лукі,
пісталеты ля пярэдняй. У торбах запас ежы, прылады дзеля
нагляду за канём. Конь і ўсё пры сядле былі яго гаспадаркай, бо
іншай не меў. І зноў збірай–набывай.

Перахапіўшы, што мелася, можна было рушыць далей.
Едучы, раз-пораз спыняўся, прыслухоўваўся і не мог пазбавіцца
ад думкі, хто ж спрабаваў яго ўпаляваць? Шмат непрыяцеляў у
яснепана Льва Сапегі*. І тут, на Масковіі, і дома, у Вялікім
Княстве, у Кароне. Вялікі канцлер Княства не залічаў сябе да
апазіцыі каралю і ягонай «каморнай радзе», але заўжды хадзіў
уласнымі сцежкамі.

Хоць бы тымі, калі ў руках вялікага канцлера апынуўся лёс
трох краін, Масковіі, Кароны Польскай і Вялікага Княства. Ён жа
разумеў, што падпісанне Вечнага міру патрабуе ад маскавітаў
неверагоднага глупства альбо выключнай дальнабачнасці. Ні
першага ні другога не спадзяваўся. Хіба цуд здзейсніць такі



подпіс. Бо замест простага міру вялікі канцлер двума дзесяткамі
артыкулаў прапанаваў аб’яднанне трох краін у адну. На
Варшаўскім Сойме караняжы ўбачылі ў гэтым жаданне вырваць
ад іх лакомае Вялікае Княства, ладны кавалак якога яны ўжо
адхапілі на Украіне. Да таго ж з Вечным мірам каронныя
палітыкі трацілі пужала, якім звыклі ціснуць на Вільню і
украінскіх паслоў. Кінуліся даводзіць, што Рэч Паспалітая не
такая слабая, каб выпрошваць мір у маскавітаў. Але вялікі
канцлер не збіраўся саступаць і складваць рукі.

Не раз чулася, як даводзіў падначаленым, што ўсё, што
аджыло свой век, не прызнае паразы, пакуль не адпомсціць
таму, што прыходзіць яму на змену. А помста часта сляпая і б'е
па служылай драбноце і б'е балюча, часам смяротна. Усім
прыдаліся б паперы з торбы даверанага ганца. А разгадаць
самыя хітрыя характэры людзі ўсюды знойдуцца. А яшчэ ж і
шведы! Мала з імі клопату ў Інфлянтах, каб і тут лезлі? Але ж
шныпараць, халера на іх! Усплыла ў памяці размова ў
канцылярыі вялікага канцлера.

– Пакуль даедзеш, то і шведы свой гон распачнуць, –
спачувальна прамовіў сакратар, падаючы старанна запакаваныя
паперы.

– Нацерпіцца цар Васіль з гэтымі шведамі… – падаў голас
пісар, адарваўшы вочы ад паперы, каб замяніць пяро. – Нібыта
ўпарта адмаўляўся ад прапанаванай Карлам ІХ дапамогі, аж вось
маем: не хто–небудзь, а Скопін–Шуйскі*, царскі пляменнік,
перамаўляецца з пасланцом шведскага караля!

Cакратары, пісары і драбнейшыя службоўцы асалоджвалі
нудоту корпання ў паперах цікавымі звесткамі з жыцця
саноўных і яшчэ больш саноўных асоб.

– Ну не дурань жа цар, каб не бачыць, як хітры швед то
нацкоўвае яго на Рэч Паспалітую, то шле ганцоў да Тушына, а
сам цягне лапы да Капор'я, Івангораду, Нотэбургу, да іншых
крэпасцяў Масковіі, каб адгарадзіць яе ад Балтыйскага мора.

– Яшчэ калі яснепан Леў Сапега насцярожваў Найяснейшага
пана, што швед можа схаўрусіцца з Масковіяй і тады Рэч
Паспалітая апынецца між двух агнёў! – усклікнуў шчыры



прыхільнік таленту вялікага канцлера. – Усё так, – пагаджаўся
сакратар, як больш дасведчаны, бо набліжаны, – але як давядзеш
сваю рацыю крамлёўскаму ўладару, хоць і той мае пэўную долю
розуму. Ды ці варта яго ўсведамляць, маючы на думцы карысць
уласнага гаспадарства?

– Абмішуляць шведы маскавітаў, – не здаваўся апанэнт. – У
лютым жа дамову падпісалі: асобнага міру з Рэчай Паспалітай не
заключаць, ваяваць з намі да перамогі, а палонных выдаваць
шведам. Гэта ж трэба такое паскудзтва ў дамову! Толькі
нашчадак ардынцаў мог дадумацца выдаць палоннага іншаму
ворагу! Ды за адно гэта!... А яшчэ пачакай, што тыя шведы
навычвараюць!

– Цар вунь адмовіўся ад правоў на Лівонію, саступіў шведам
у вечнае валоданне горад Карэлу з уездам і то не жаліцца,–
суцешылі гарачага. – Неблагі набытак для шведскай кароны, бо
людзі пад мушкет у іх заўсёды знойдуцца. Пагадненне вядома
таемнае, але чутно, на Маскве пра яго вераб'і цвіркаюць.

На суцяшэнне відавочных страт шведы паабяцалі цару
крэпасці, якія ваявода Скопін–Шуйскі лёгка адваюе з дапамогай
шведскіх жаўнераў пад камандай славутага Дэлагардзі*.

– Уліта едет, когда то будет! Так у іх, здаецца, кажуць, –
пагардліва хмыкнуў недаверлівы.

Як там Уліта, а шведы сапраўды не спяшаліся. Вясною 1609
года корпусы Дэлагардзі і Эвергарда Горна* падыйшлі да
Ноўгарада і 31 (10) траўня з войскам Скопіна–Шуйскага пайшлі
на Маскву. Якуб Дэлагардзі вёў за сабою дзве тысячы коннікаў і
тры пяхоты. З вышыні сваіх дваццаці сямі год паблажліва
аглядаў недавучанае войска маскавітаў і яго дваццацітрох
гадовага ваяводу. Ля Цверы перамаглі пана Збароўскага*, але за
сотню вёрст ад сталіцы шведы адмовіліся ісці далей. Бач, плату
атрымалі толькі за два месяцы замест чатырох і горад Карэлу
дагэтуль не перадалі. Цар замітусіўся з пошукамі грошай і
выкананнем іншых пунктаў дамовы.

«Наше царское величество вам, любительному государю
Каролусу королю, за вашу любовь, дружбу, вспоможение и
протори, которые вам учинились и вперед учинятся, полное



воздаяние воздадим, – паспешліва пераконваў царскі ліст, – чего
вы у нашего царского величества по достоинству ни попросите:
города, или земли, или уезда.»

Зямель у Масковіі досыць, а Васілю Шуйскаму, асочанаму ў
Маскве нібы ў пастцы, на шведах залежала больш чым на
ўласным апалчэнні.

Караля Рэчы Паспалітай Жыгімонта ІІІ* уваход шведскага
войска ў межы Масковіі не ўзрадаваў. Менш года таму
каралеўскія паслы князь Ян Друцкі-Сакалінскі* і Станіслаў
Вітоўскі* падпісалі з Масквою перамір'е на чатыры гады. Можа
дапамагло папярэджанне Льва Сапегі на пагрозы маскоўскіх
баяраў пачаць вайну: – Вайну вы пачаць можаце, але канец
вайны ў руках Божых.

Так то яно так, але істінно православное воінство Бог не
пакіне сваёй ласкай. Таму і ў дзень падпісання перамір'я да
неверагоднасці цёмны цар Васіль вагаўся, ці не выправіцца
разам са шведамі паліць Вільню. Хоць па дамове меў выпусціць
палонныз з Рэчы Паспалітай, а кароль Жыгімонт адклікаць
партызанаў «царэвіча» Дзьмітрыя, не ўсе палонныя атрымалі
волю і прыхільнікі Дзьмітрыя таксама не паслухаліся.

Парушэнне перамір'я Масковіяй было зручнай нагодай
дзеля крыжовай выправы каталікоў супраць праваслаўя. Не так
моцныя ў геаграфіі, як у веры клерыкалы пераконвалі караля
Жыгімонта мімабегам змяніць і веравызнанне Пэрсіі, якая недзе
там блізка за Масквою! – Найяснейшы пане! – даводзілі гарачыя.
– Маем неаспрэчныя сведчанні надзейнага чалавека. Айцец
Францішак не мог памыляцца.

Айцец Францішак Рыкарда, езуіт, місіянэр з тытулам пасла
Рэчы Паспалітай у Персіі, настойліва запэўніваў, што тамтэйшы
шах гасцінна прыме хрысціян з добрым войскам. Ну а там
круцыфікс у рукі і Бог бацька!

– Пачакайце, святыя айцы і нецярплівыя вашмосьці, –
стрымлівалі цверазейшыя. – Не ў ваду ж ад дажджу. Не так
проста Масковію зваяваць, як некаму здаецца. – Бог, дух наш
усюдыісны, дазваляе адным тое, што не дазваляе іншым, –
пярэчылі непахісныя ў веры. – Веліч думак першых у тым, што ў



іх закладзены няўхільны намер Божы.
Але і без Пэрсіі місія выглядала велічна. Жыгімонт ІІІ Ваза,

выбарны кароль польскі і вялікі князь літоўскі, рускі і жамойцкі,
народжаны ад шведа Яна ІІІ Вазы і Кацярыны Ягелонкі, дачкі
Жыгімонта Старога*, быў апантаны прагай абсалютнай улады.
Найлягчэй яе атрымаць праз cпадчынную карону свеяў, готаў і
вандалаў, якую лічыў належнай яму ад маладосці. Бабуля
Ягелонка зрабіла Жыгімонта выбарным манархам у Рэчы
Паспалітай, а ягоная місія – стварыць спадчынную дынастыю.
Пратэстанцкаму Стакгольму, які не хоча мець над сабою караля–
каталіка, раней ці пазней дасць рады. Cijus regio, ejus religio, чыя
зямля, таго і вера! І з родным дзядзькам Карлам Судэрманскім*,
які змусіў Рыксдаг здэтранізаваць сына караля Яна ІІІ, каб
самому стаць рэгентам, а затым і каралём, управіцца. Скораная
Масковія дапаможа сваім войскам і спрычыніцца да векапомных
падзей.

– Вялікі князь Альгерд, славуты мечам і розумам, быў
жанаты з маскоўскай князёўнай, – даводзіў вучоны біскуп менш
вучоным панам–братам. – Кроў Рурыкавічаў ў жылах маткі
Ягелонкі дае Найяснейшаму пану поўнае права на крамлёўскі
пасад.

Паны-браты тым часам прыкідвалі, у што выльецца
здабыццё таго пасаду і якія атрымаюць з яго карысці. Вялікія
мроіліся сумненні. Тым большыя, чым слабейшы надзел меў
пан–брат і чым бліжэй была яго рука да шаблі ці гусарскага
кап'я. Лёгка і галавой налажыць. Апроч гэтага бязлітасны наступ
ваяўнічага каталіцызму на ўсіх, не ўзнаваных за братоў,
супярэчыў самой сутнасці Рэчы Паспалітай як дзяржавы розных
народаў і веравызнанняў і не захапляў большасці шляхты, у
прыватнасці ў шматканфесійным Вялікім Княстве.

– Пачэсная місія рыцарства – вярнуць шапку Манамаха яе
праўнаму нашчадку, Rex a Deo coronatus, каралю ад Бога,
Жыгімонту Вазу, – урачыста прамаўляў святы айцец, песцячы ў
сэрцы яшчэ значнейшыя мары.

– Божа міласэрны, – думалі не надта лёгкаверныя старыя
рыцары, – абарані нашых хлопцаў ад апантаных у гадзіну



смутку.
Безумоўна, не ўсё, чаго хочацца, лёгкадасяжнае, хоць іншым

часам здаецца, пальцам руш і атрымаеш. Як усе гэтыя кароны і
вялікакняскія шапкі змясціць на адной галаве, ніхто сабе галавы
не тлуміў. Урэшце можна мяняць пры нагодзе.

– Падпарадкаваўшы Масковію, Найяснейшы пан скіруе сваё
і маскоўскае войска на паўночны захад, – тут святы айцец не
памыляўся ў напрамку. – Дзеля апанавання ўпрагнёнай Швецыі
Міласцівы пан мае падтрымку Святога Прастолу і шэрагу
каталіцкіх манархаў. Нішто так не мацуе адзінства ў дзяржаве,
як панаванне над іншымі народамі. Узгадайма магутны Рым!

Няблага было б прыгадаць, чым тая рымская магутнасць
скончылася, але і без таго святы айцец і сам кароль не
сумняваліся, што арыстакратыя Швецыі, мае кім заняць прастол
і без гадаванцаў Рымскага Папы. І хаўрус з Масковіяй Стакгольм
выкарыстае ў барацьбе з дынастычнымі задумамі варшаўскага
летуценніка. Але знойдзецца каму даць зачэпку і ў Швецыі, каб
кароль Жыгімонт мог кінуць войска на нязгодную Айчыну. – Не
ўсе за ўзурпатара Карла Судэрманскага! Не ўсе супраць святой
каталіцкай веры, з якой толькі і магчыма Збавенне! – упэўнена
абвяшчалі правялебныя натхніцелі.

Цвярозым палітыкам скандынаўскія далягляды выглядалі не
так велічна, як хімерычна. Найяснейшы пан намерваўся асесці ў
Стакгольме, пакінуўшы ў Рэчы Паспалітай каранаванага пры
жыцці бацькі каралевіча Уладыслава*. Правіць замест яго будзе
губернатар у асобе аўстрыйскага прынца. А на нязгодную з
парушэннем законаў і традыцый шляхту ўправа знойдзецца!
Хоць бы з дапамогай цэсарскага войска. Шляхта падкручвала
вуса і круціла галовамі. Дык дзеля ўсяго гэтага біскупы, свецкі і
законны клер, апантана заклікаюць на крыжовы паход, які
ператворыць ахопленую схізмай Масковію ў надзейнага і
моцнага хаўрусніка?

Ішло кварцянае войска, найміты, магнацкія харугвы, шляхта
са сваімі почтамі і літоўскія татары, запароскія казакі. Гналіся
чароды і цягнулі абозы. І пакуль тая Масковія, жаўнерства
няспынна рабавала ўласную краіну, падчышчаючы сусекі



Беларусі не горш за пацукоў. А ў вялікага канцлера Княства
Льва Сапегі былі свае думкі наконт усёй кампаніі, дзеля якіх
патрабаваў свежых і дакладных звестак. Без іх і дасведчаны
палітык мог памыліцца ў вызнаяэнні паходу: паўнавартасная
вайна, авантура, ці адмысловая кампанія дзеля сціслых намераў?

Вясна 1609 года прынесла нямала бед маскавітам і без
нашэсця з захаду. Тушынскі царык аблажыў Каломну і амаль
канчаткова замкнуў кола вакол Масквы. Мацнейшыя галовы між
дваран, пры ўсёй нянавісці да Васіля Шуйскага, ад пачатку
мірыліся з ім дзеля захавання парадку. Але голад і хваробы
збіралі сваё страшнае жніво. Нязгодныя з абраннем цара Васіля
пакарысталіся абставінамі і зладзілі змову, але ваявода Васіль
Бутурлін*, выдаў іх намеры і непарадкі не ўсчаліся.

Каб задушыць супраціў, Васіль Шуйскі, апантаны страхам
шпіёнства і падшэптаў, выслаў з Масквы шмат думскіх баяраў, а
розных прыхільнікаў «царэвіча» Дзьмітрыя пазбавіў тытула і
саслаў у выгнанне. Не ўдалося вывесці паслухмянага Пафнуція
на патрыяршы прастол. Не прайшла і асоба казанскага
мітрапаліта Гермагена*, крутога ў словах і дзеях. З ім царква
дапамагла б цару закілзаць непаслухмяных і няпэўных, але
Свяшчэнны Сабор нарок патрыярхам Філарэта, у міры баярына
Фёдара Нікіціча Раманава*. Трацячы падтрымку атачэння і
пасадскага люду, цар Васіль усё больш спадзяваўся на замежных
наймітаў.

– Усё гэта разумна, – кракталі баяры спрадвечных радоў. –
Але пажалаваць чын думнага двараніна, калі тыя Ляпуновы
ніколі не засядалі ў Баярскай думе… гэта ўжо занадта…

Высокія шапкі, як перакуленыя вёдры, пагойдваліся ў
трывожнай згодзе. Ці тое яшчэ будзе!

– Штож, разумны гасудар бярэ не толькі бізуном але і
пернікам, – зазначалі больш памяркоўныя і ніжэйшыя
паходжаннем. – Не прагадаў гасудар з Пракопіем Ляпуновым, ні
ў чым не прагадаў. Узгадайце ж, быў правадыр незадаволеных, а
зараз удвох з братам за гасударом.

У сярэдзіне лістапада 1606 года падчас штурма Масквы
Балотнікавым* Пракопій Ляпуноў з пяцьцю сотнямі конных



дваранаў перайшоў на бок царскіх ваяводаў і паўстанцам
давялося адступіць.

На шчасце цара і ўваскрэслы «царэвіч», здаецца, не меў сілы
ўтрымаць пад наглядам вялізны захоплены абшар. Просты люд
толькі цярпеў, а розных «прыхільнікаў» ды памагатых цікавілі
рабунак і здабыча. Каб «царык» не махлярыў пры падзеле,
шляхта з Рэчы Паспалітай, дасведчаная ў самакіраванні, абрала
камісію з дзесяці чалавек. Ні царык, ні «царыца» Марына не
маглі карыстацца грашыма без ведама гэтых «дэцэмвіраў».
Князь Раман Ражынскі*, апошні Гедымінавіч, ведучы з Вялікага
Княства тысячу коннікаў, прыстаў да царыка адным з першых
яшчэ ў Арле і хутка выбіўся ў гетманы тушынскага войска. Ад
усіх, не выключаючы тушынскіх баяраў, патрабаваў
паслушэнства, ды і на царыка пазіраў з гетманскага сядла.

НА СМАЛЕНСК!

У кватэры вялікага гетмана Хадкевіча панавала
незадаволенасць.

– Загнала “каморная рада” нашага гетмана ў кут. Не
падабаецца ягонае меркаванне, што ўсходняя кампанія адцягвае
сілы і грошы ад важнейшай вайны ў Інфлянтах.

Афіцэр несумненна падзяляў думку гетмана, як і горыч, што
караля гэта не пераконвае.

– Не толькі “каморныя”, – запярэчыў калега. – Сапегі верх
бяруць. Льва верх.

– Каб так было, то не апынулася б Княства ў сённяшнім
становішчы, – запярэчыў таварыш. – Усё ж найперш паны
рэгалісты з Кароны запраўляюць. Не так розумам моцныя, як
пасадамі. Большасць прыбытковых і важных іхнія.

– І паспрабуй крані іх! За імі ж кароль, іх шмат і ўсе зацятыя
як нямаведама хто!

– Хто б што ні казаў, лепш, калі вакол веры бойкі не
чыняцца. А з Вазамі, падобна, нашай талеранцыі канец. Айцам–
езуітам і хто там за імі, нашы звычкі ў веры, што шабляй па
жываце. Як гэта мне адзін кальвін казаў? Ага!



Контррэфармацыя! А навошта мне яна, калі не мець сваіх
спрадвечных вольнасцяў?

– Згодзен з табою. Вось прыціснуць кальвінаў, то чаму не
зацугляць і астатніх. Айцам езуітам “absolutum dominium” –
найпершая мара. Вунь і нашага гетмана забрыталі, а быў жа
кальвін.

Ян Караль Хадкевіч*, вялікі гетман Княства, хмурна
выслухаў паведамленні ад'ютанта. Быў моцна незадаволены
рашэннем так званай «каморнай рады», цеснага атачэння
караля, пры гарачай падтрымцы каралевы Канстанцыі,* заняцца
Масковіяй. Амаль увесь сэнат на таемным паседжанні
паслухмяна ўхваліў каралеўскую авантуру.

– Яе міласць каралева больш дбае пра інтарэсы Святога
Рымскага Цэсарства, сваёй роднай Аўстрыі, чым пра нашу
шляхецкую дзяржаву.

Ад'ютант моўчкі даў зразумець, што падзяляе думку
вайсковага міністра Вялікага Княства. – Затое архікнягіня
стырыйская, цешча Найяснейшага пана, справамі Рэчы
Паспалітай цікавіцца аж занадта, хоць яе не просяць,– выкідваў
сваю горыч гетман. – Бач, не спяшаліся прасіць згоды Сойму,
абавязковай на кожную ваенную выправу, што ўжо казаць пра
маскоўскую!

– Не спадзяваліся атрымаць, яснепане, – прамовіў ротмістр
Дуброва, – таму і не выходзілі з прапановай.

Спраўджаны не ў адной бітве паплечнік меў права на такое
выказванне. Падзяляў меркаванне ці не самага набожнага з
гетманаў наконт ваяўнічай каталіцкасці Яе Каралеўскай мосьці.
– На Сойме ж і цвярозыя людзі послух маюць, – працягваў
ротмістр. – Як жа лезці ў новую вайну, не скончыўшы
папярэдняй. А тут яшчэ Сапегі спакушаюць Смаленшчынай і
маскоўскай каронай на дадатак.

–Спачатку шапкай Манамаха, – хмурна ацаніў гетман
учынкі сваіх непрыяцеляў.– Найяснейшаму пану найперш у
галаве кароны ды паслугі Святому Прастолу.

Абодва гаравалі над стратай дасягнутага іхнімі стараннямі. У
1609 годзе вялікі гетман адбіў у шведаў Парнаву і Дыямент,



нават на моры, дайце веры, нанёс ім нечаканую паразу. Шведы
ўцягнуліся ў маскоўскую «смуту» і на думку гетмана быў шанец
адабраць у іх Рэвель. Віленскі ваявода Радзівіл Сіротка*, як і
гетман, аспрэчваў меркаванне, што можна запанаваць на
Балтыцы, авалодаўшы Масковіяй.

– Управіцца найперш трэба з Інфлянтамі, тады толькі пра
Маскву думаць, – пераконваў уплывовы ўрадовец. – Дрэнна
вакол нас, расце небяспека ад навакольных, а дома горшая
нязгода. Нібы ў тым Карфагене пры абмеркаванні, ваяваць ці не
ваяваць, як звычайна большая частка ўзяла верх над лепшай.
Пайшлі ваяваць.

Слухачы разумелі, што часткі гэтыя не належалі да Сойму і
нават да сэнату.

Усе прыхільнікі вольнасці, ад самага заможнага да апошняга
грэчкасея, мелі ўстойлівае меркаванне: трэба з найбольшым
шацункам да маестату запабягаць ваяўнічым памкненням
манарха. Бліскучая перамога ў вайне, умацоўваючы
каралеўскую ўладу, можа несці пагрозу вольнасцям, бо самы
дабратлівы кароль імкнецца да абсалютнай улады.

Светлыя галовы між шляхты апроч гэтых простых высноў
непакоіліся, што дзяржаўнае права, гонар Рэчы Паспалітай двух
народаў, для караля і ягоных апантаных сяброў–езуітаў не
больш як прылада выкарыстання абодвух народаў у патрэбным
кірунку. На пачатку ХVІІ стагоддзя моладзь рвалася да ведаў,
аднак давераныя цямноты і зацятыя ворагі шляхецкіх
вольнасцяў езуіты пераймалі кіраванне навукай і асветай.
Сквапна тлумілі і па свойму настаўлялі гэты парыў. Найперш і
найважней для іх было заняволіць асобу, стлуміць
вальналюбства.

Шмат ім клопатаў на Божым свеце: тут пратэстанты, там
праваслаўе, недзе там мусульмане, і ўсім трэба несці святое
каталіцкае збавенне. Не дзіва, што ў кароткі час
контррэфармацыя пакрыўдзіла і ўзбурыла іншаверцаў па ўсёй
Рэчы Паспалітай. Значная купа добра адукаваных езуітаў нават
не вагалася настройваць сялян супраць паноў–пратэстантаў. Два
галоўных надворных езуіты: Пётр Скарга* і Пакаш Голыньскі*,



старанна кіруемыя сваім ордэнам, пільна назіралі за манархам.
Не шкадавалі старанняў папскі нунцый і дыпламатыя Цэсарства.
Не грэбавалі ўжываць заклікаў «залатой вольнасці», так блізкіх
кожнаму, хто носіць у сэрцы кляйнод шляхецтва. Запанаваўшы
над розумам караля, нахабна лезлі са сваёй пратэкцыяй пры
раздачы пасад і прызначэнняў.

Толькі папулярысты, баронячы караля перад атакамі
шляхецкай расперазанасці, адначасна адстойвалі вальналюбства
перад інтрыгамі ваяўнічых клерыкалаў. Польны гетман Кароны
Жулкеўскі, як амаль усе з гэтага згуртавання, не цешыўся
каралеўскай ласкай. Вось і зараз адзначаў, што велічныя намеры
і спадзяванні караля не падмацоўваліся належнай падрыхтоўкай.
Размяняўшы сёмы дзесятак год, спрабаваў выкруціцца ад
маскоўскай выправы, спасылаўся на нездароўе і неабходнасць
абароны ад татараў. Пад ціскам караля саступіў з цяжкім сэрцам,
але на Сойме нагадваў пра турэцкую, казацкую і шведскую
пагрозы, пра пусты скарб, які не вытрымае яшчэ адной вайны. А
нясплочанае войска з Інфлянтаў ужо завязала канфедэрацыю,
заняло і пляндруе берасцейскую эканомію і наваколле.

Але тут жа заклікалі да помсты родзічы ахвяр маскоўскай
разні з–за першага Самазванца, спакушалі вяртаннем Смаленска
Леў Сапега і Аляксандр Корвін Гасеўскі*, марыўшыя пра
тамтэйшыя абшары. Перад студзеньскім Соймам 1609 года амаль
усе сэнатары пісьмова выказаліся за вайну. Абазнаныя ў
радаводзе людзі засведчылі паслам, што Найяснейшы пан мае
ўсе правы на трон Рурыкавічаў як нашчадак Юльяны Цвярской і
Соф'і Гальшанскай. Годзе яму дбаць пра розных узурпатараў!

Адзін Мнішах*, бацька «царыцы», не раіў здабываць
Масквы, бо тым самым зруйнуецца кар'ера Марыны і абяцанкі
абодвух Дзьмітрыяў. Засцерагала перад вайною і адмысловая
дэпутацыя з Тушына. Каб супакоіць нязгодных, кароль
універсалам ад 11сакавіка 1609 года абвясціў, што ідзе ваяваць не
дзеля ўласнага інтарэсу, а дбаючы пра дабро Рэчы Паспалітай.
Але ўсеагульнага запалу не дабіўся. Шляхта, асабліва
некаталіцкая, хвалявалася, і ўхвалы аб вайне Сойм так і не
прыняў, а шмат якія рэляцыйныя соймікі, асабліва ў Вялікім



Княстве, выказалі незадавальненне, што кароль бярэ на карак
другую вайну, замест пераможна скончыць першую, са шведамі.

…Вялікі канцлер літоўскі Леў Сапега, маючы пры боку
дваццацігадовага старэйшага сына Яна, прывёў авангард войска
Вялікага Княства да Смаленска акурат на дзень святога Міхала, а
назаўтра з'явіўся польны гетман Кароны Станіслаў Жулкеўскі і
адразу ж вырушыў на рэкагнасцыроўку. – Тыя тры мураваныя
манастыры ад непрыяцеля вызвалены? – павярнуўся да
афіцэраў. – Вось даліна між імі – самае адпаведнае месца на
лагер. У напрамку горада выставіць пана Вайера* з ягонымі
немцамі. Пяхоце самы занятак сцерагчы нас.

Ад'ютанты пасухмяна ківалі галовамі.
– Пан пуцкі стараста не будзе пярэчыць, – запэўніў адзін. –

Месца зручнае, з якога боку ні глянь.
– Яшчэ б меў пярэчыць! – строга абсек гетман. – Маёй

кватэрай будзе манастыр Найсвяцейшай Панны. А хто там? –
махнуў гетман у напрамку Святой Троіцы.

– Яснепан Мікалай Дарагастайскі*, літоўскі маршалак. А
вялікі канцлер Сапега ў Святым Спасе засяліўся.

– Гэта там? Не засядзіцца ён там , – хмыкнуў гетман. – Разы
два дашлюць яму гарачы падарунак, пабяжыць шукаць
зацішнага месца.

Не памыліўся стары ваяр: гарматы маскавітаў сапраўды
выперлі канцлера з манастыра, толькі збудаваўшы двор у даліне
над Дняпром, атрымаў спакой.

Абыход Сойму непакоіў гетмана, які заўсёды патрабаваў ад
караля трымацца права ў ваенных задачах. Дастаткова абазнаны
ў спружынах каралеўскага двара, Жулкеўскі ад пачатку
падазраваў манарха ў спробе з дапамогай вайны здзейсніць свае
дынастычныя мары і не зычыў сабе справаздачы перад
раз'юшаным Соймам. Асабліва ў выпадку правалу выправы.

Яшчэ на папярэдніх нарадах у караля настойваў, што
Смаленск не паддасца без барацьбы і з гэтага трэба зыходзіць у
раскладзе кампаніі.

Кароль, з'явіўшыся пад Смаленскам праз пару дзён пасля
гетмана, сабраў нараду.



– Людзей у месце, Міласцівы пане, тысячаў трыццаць, калі
не сорак. – папярэджваў гетман, не зважаючы на незадаволеныя
твары каралеўскага атачэння.– Прыкладам, у Варшаве жыхароў
менш. Войска больш пяці тысяч пры стасямідзесяці гарматах.

Адразу ж пасыпаліся пярэчанні.
– Але ж смаленскі купец, паланёны панам Стадніцкім, казаў,

што баяраў са стральцамі толькі паўтысячы!
– Астатнія тысяч дваццаць – простыя месцічы!
Што ж, крыкуны не афіцэры, не абсячэш вокрыкам. Адзін

лек – не чуць і да пары не азывацца. Гетман, агледзеўшы
смаленскія ўмацаванні, канчаткова пераканаўся ў слушнасці
папярэдніх меркаванняў. Ваявода Міхаіл Шэін* спаліў
прадмесці, пабудаваў дадатковыя земляныя фартыфікацыі,
пасіліў артылерыю.

– Шэін будзе бараніцца старанна, не паддаўся на ўгаворы
аршанскага старасты, – паблажліва ўсміхнуўся гетман.– Я думаю,
Міласцівы пане, Андрэй Сапега* і сам не верыў, што ваявода
паддасца. Жулкеўскі акінуў прысутных пахмурным поглядам.
Стракаты склад нарады не варажыў сур'ёзнага падыходу. Вось
вайскоўцы. Але сенатары, святары, прыбочныя караля, навошта
яны тут, ад іх якая карысць? І ўсе такія рашучыя, ваяўнічыя, нібы
здагадваюцца, што ім скажа стары Жулкеўскі і з чым яны не
пагодзяцца. Гетман павёў вачыма паўзверх галоў. Здалося там, за
і над прыгорбленымі і выпрастанымі постацямі лунае дух
шчырых натхніцеляў выправы. Засталіся ў Вільні, але ж яны тут:
папскі нунцый, Пётр Скарга, каралева Канстанцыя з
ахмістрыняй яе двара немкай Уршуляй Генгер, пранырай не ў
памер пасадзе. Гэта даносчыца Вены бянтэжыць дыпламатаў
сваёй прысутнасцю на таемных размовах з каралём. І адсюль
нехта дашле ёй даносы і данясенні.

– Толькі войска здолее пераканаць Шэіна, – уздыхнуў
Жулкеўскі.– Але мне здаецца, іхмосьці з марнымі васьмю
тысячамі кавалерыі і чатырма пяхоты спадзяюцца з налёту ўзяць
такую фартэцыю? – Жулкеўскі звяртаўся наўпрост да караля,
разумеючы адкуль ідзе ваяўнічае натхненне тых, хто ні з
шабляй, ні з драбінай не пойдзе на сцены.



Шмат хто з прыбочных верыў гетману і пачынаў разумець,
якую плату жаўнерскімі жыццямі давядзецца пакласці пад
смаленскімі сценамі. Змоўклі і не квэкаюць раней такія гаваркія
аўгуры. Зараз і перад катам не прызналіся б да сваёй балбатні,
нібыта горад сам адчыніць брамы перад каралём. Затое, з тым
жа запалам заклікаюць на штурм, бо перад войскам
Найяснейшага пана ніхто не ўстоіць! Нездарма той ды другі з
вайскоўцаў апускае вочы ў злосці і нерашучасці, але гетман не
збіраўся слухаць глупствы людзей, няздольных адрозніць
шпораў ад шораў. Горш, што сярод нядобразычліўцаў
шчыруюць браты Патоцкія*: Ян, ваявода брацлаўскі ды генерал
падольскай зямлі і Якуб, белакамянецкі стараста. Хоць і
нападаюць на яго найзаядлей, злосці на іх не мае, бо ваяры.
Іншая справа Сапегі, Вішнявецкія, Мнішхі ды Ражынскія, іхнія
падпявалы.

– Але ж якой кавалерыі! – высокі голас з каралеўскай світы
гучаў добра ўдаваным захапленнем і такім жа абурэннем.– Ці ж
ёсць яшчэ дзе–небудзь падобная?

Мацей Лубеньскі, познаньскі канонік, каралеўскі сакратар і
рэгент кароннай канцылярыі, не знаўся на вайсковых справах,
затое кеміў у змаганні з іншаверцамі. І ведаў, чым дагадзіць
манарху.

– Не веру, што пан гетман сумняецца ў ваяўнічасці і адвазе
нашай славутай гусарыі? – заўзяты пратэктар езуітаў добра
засвоіў іх рыторыку. – Гэта ж табе не венгерская пяхота, з–за
няздарнасці якой не ўзялі горад з налёту!

Невысокая, шчуплая постаць старога ваяра здавалася
выпраменьвае стрыманую злосць і пагарду да невукаў. Ён, які
ніколі не хаваўся за спінамі іншых, павінен, з ласкі караля,
цярпець бязглуздыя меркаванні людзей, калі і трымаўшых
шаблю, то выключна дзеля партрэтавання. «Бач іх, ужо
разабраліся ў прычынах першай няўдачы! І з кавалерыяй ім усё
ясна: хвост не там, дзе грыва!»

– Няўжо васпан бачыў, як гусарыя бярэ сцены ў конным
шыхце? – з'едлівы тон гетман падмацаваў здзеклівым позіркам у
напрамку палацавага стратэга. – Для неўсвядомленых, – ён



надзяліў поглядам ледзь не ўсіх прысутных,– для
неўсвядомленых спяшаюся давесці, што скакаць давялося б ледзь
не на дзесяць сажняў, каб не зачапіцца капытамі. Рады буду, калі
хто пакажа, як гэта робіцца хоць бы на бліжэйшым паркане.

У гурме вайскоўцаў пырхнулі стрыманым смехам. Горкім
смехам, бо якраз падобныя знаўцы могуць паўплываць на
каралеўскія рашэнні і сотні жаўнераў лягуць у безнадзейным
штурме. Але паспрабуй іх пераканаць, што лепш абыйсціся без
штурмаў! А слава і трыюмф?

– Як не перасягнуць сцен гусарам, так не парушыць іх
нашым трыццаці гарматам, – абураны пазяханнем некаторых
слухачоў, гетман узвысіў голас. – Барыс Гадуноў не прагадаў,
даверыўшы ўзвядзенне сцен славутаму дойліду Фёдару Коню*.
А той знаўся на рамястве. Тоўшча тры сажні, ды і маскавіты не
будуць пазіраць бязчынна на нашы спробы. Не сумняюся, што
здольны і мужны ваявода будзе бараніць горад ad еxtremum
spiritum, да апошняга ўздыху. – Нездарма і пасланца з
каралеўскім універсалам папярэдзіў, што ўтопіць за наступную
прапанову паддацца, – нясмела падтрымаў гетмана нехта з
разумнейшых.

Палкае пярэчанне славутага гетмана ўсё ж збіла неразумную
пэўнасць. Па ўсім выглядала не адступаліся ад гетмана і
вайскоўцы, на якіх каралю найбольш залежала.

– Але што ж нам раіць пан гетман? – незадаволена запытаў
кароль, з–пад апушчаных павекаў азірнуўшы вайскоўцаў.
«Маўчун», як паціху называлі Жыгімонта Трэцяга, ані на момант
не забываўся, што ён манарх, але востра перажываў
неадпаведнасць сапраўднасці свайго тытулу «з ласкі Божай». У
вачах каранаваных калег панаваў, о ганьба, з ласкі сваіх жа
падданых. Замкнуты ў сабе, пануры і неадкрыты, быў
пазбаўлены рысаў, якія падабаліся шляхце. А рэлігійны
фанатызм і неталеранцыя выклікалі нават агіду. Адсюль і ягонае
стаўленне да шляхты ў надзеі, што возьме яе пад абцас. Асабліва,
калі гэта выправа пойдзе па яго мыслі.

Здавалася, кароль загадае выступіць з дыскусіяй супраць
польнага гетмана, якому толькі за ўпартасць не мяняў малую



булаву на даўно заслужаную вялікую. Тут і пры малой з
чалавекам клопат! Мабыць ізноў у выпадку вакансіі
аджартуецца, што ён, кароль, сам вялікім гетманам.

Жулкеўскі быў гатовы і да гэтага. Адшукаў вачыма Льва
Сапегу, аднаго з нешматлікіх, каго паважаў у гэтым зборы. Можа
апанэнт і падтрымае нязвыклую і зусім нечаканую для караля
прапанову. Сапега зразумеў маўклівую просьбу гетмана.
Звычкай і спосабам вялікага канцлера было паглыбляць спрэчкі і
нязгоды між каралём, ягоным атачэннем і апанэнтамі дзеля
мэтаў Вялікага Княства і сваіх асабістых. Але тут трэба іначай.
Адной рукою ў ладкі не пляснеш.

– Рачце, Міласцівы пане, разважыць мае заўвагі няспешна і
ўдумліва, – ледзь не папрасіў караля вялікі канцлер Княства. –
Непазбежныя страты падчас штурму моцна абцяжараць
далейшае развіццё кампаніі. А наперадзе захоп Масквы і яе
ўтрыманне. Перад тым, зазначу, разгром войска Шуйскіх і
жаўнераў тушынскага царыка.

Жыгімонт, здалося, адагнаў наседлівую муху.
– Гэтага мы лёгка вернем пад нашу руку, – уставіў

нецярпліва і змоўк, каб не пакрыўдзіць вялікага канцлера.
Цярпеў здольнага Сапегу, для якога ўсё жыццё спрэс

барацьба за месца свайго роду, тым самым за ўладу. Няздольны
пагадзіцца быць другім нават пасля караля, імкнецца быць
першым калі не з тытулу, то па дзейнасці. Але хто мог бы сваім
часам замяніць яго ў перамовах з хітрым Барысам Гадуновым?
Вось і зараз не саступіць, не давёўшы сваёй рацыі. Напэўна
пачне пераконваць, што сённяшнія памылкі лёгка абернуцца
заўтрашнімі паразамі.

– Вернем нашых, Міласцівы пане, але за Дзьмітрыем нямала
маскоўцаў і чужаземцаў, нашаму ўплыву непадуладных, –
зазначыў Леў Сапега, ці не найлепш за ўсіх абазнаны ў справах
падстаўнога царэвіча.

– Вось таму на іх пойдзе дасведчаны ваяр, – біскуп Вавжынец
Гэмбіцкі*, толькі што менаваны вялікім каронным канцлерам,
спыніў позірк на каралеўскім улюбёнцы Якубе Патоцкім.

Большасць міжволі прыгадала, што сваім часам не Патоцкія,



а гетман Жулкеўскі нямала паспрыяў біскупу ў атрыманні
высокіх пасад. І вось ніхто і нават сам гетман дасюль не ведае, дзе
ж яго месца ў гэтым паходзе? Не хацеў бы кіраваць аблогай
Смаленска, калі побач будзе кароль, прагны вайсковай славы.
Але зараз трэба адвесці караля ад памылковых стратэгічных
намераў.

– Раю, Міласцівы пане, – гетман вярнуў увагу сабраных да
галоўнага, – Смаленск аблажыць малымі сіламі, а галоўнымі
рушыць на Маскву, адагнаць царыка, дапамагчы баярам скінуць
Шуйскага і дайсці да вуніі.

Лёгкая ўсмешка кранула вусны Льва Сапегі і ён ухвальна
кіўнуў галавою, разумеючы, што на яго скіраваны позіркі шмат
каго з караняжаў і ўсіх, хто тут з Княства. Нездарма ж ледзь не ў
вочы называлі яго, Сапегу, стваральнікам інтрыгі з «царэвічам»
Дзьмітрыем.

– І пайсці на Маскву не наўпроставым шляхам, – працягваў
Жулкеўскі, задаволены хоць і слабой, але выразнай падтрымкай
Сапегі, – а больш на поўдзень, праз Севершчыну.

– Пан гетман спадзяецца, што на Севершчыне схізматыкі
самі вароты фартэцый паадчыняюць? – тон Гэмбіцкага не
грашыў не тое што прыязнасцю, але звычайнай спагадай
грэшніку ў ягоных памылках і блуканнях.

Не ўзлюбіўшы непрыяцеляў сваіх, парушальнік запаведзі
атрымаў належнае. – Угадалі, ваша правялебнасць, не адчыняць,
бо там няма фартэцый, а з тым і адпаведных варотаў, – прамовіў
бязлітасны канцлер Княства. – Але вашай правялебнасці
даравальна гэтага не ведаць, – з падкрэсленай ветлівасцю,
падобнай да лёгкай кпіны, пакланіўся Сапега.

Гэмбіцкі набурмушыўся, прыціх і больш не вылазіў са сваімі
меркаваннямі ў вайсковых справах.

Прапанаваны гетманам шлях захаваў бы не агалочанымі
войскам будучыя набыткі роду Сапегаў на Смаленшчыне, таму
цалкам адпавядаў вялікаму канцлеру. Але каралю не падабаўся
ні ў якой меры. Нават далейшыя крокі ў выпадку перамогі
кароль і гетман бачылі па рознаму.

Жулкеўскі, узлаваны каронным канцлерам Гембіцкім,



рашыўся крануць найбольш далікатную струну дачыненняў з
Масковіяй.

– На маю думку, Міласцівы пане, нам трэба з найбольшай
пільнасцю сцерагчы, каб мы людзям маскоўскім як найлюдчэй
ставіліся, – тонам парады прамовіў гетман. – Вельмі гэтаму
паспрыяе, калі не будзе патрэбы ў цяжкіх аблогах і крывавых
штурмах.

Леў Сапега ізноў ухвальна заківаў галавою, стараючыся, каб
гэта заўважыў і сам кароль і як мага большая колькасць
удзельнікаў. Былы праваслаўны, затым кальвін і вось зараз
каталік, меў досыць розуму, каб падзяляць стаўленне гетмана да
спраў вызнання. Маючы за жонку апантаную каталічку, добра
ведаў, якую цану рэлігійных перамог гатовы сплаціць зацятыя
каталікі. Але ж не гэта павінна стаць вынікам кампаніі. Як і
Жулкеўскі, быў упэўнены, што другі бок, баярства, прыцягвае
ўраўнанне ў правах падобна шляхце Рэчы Паспалітай. Калі да
гэтага дадасца свабода праваслаўя, то ўсё разам стане добрай
падставай для сумеснай барацьбы з туркамі і татарамі, а можа і
са шведамі. У любым выпадку разрыў Масковіі са шведамі стаў
бы дасягальным.

Гетман падыходзіў да заканчэння сваёй стратэгічнай
прапановы.

– Абыход Смаленска і захоп Масквы пазбавіць далейшую
абарону фартэцыі рацыі быту. А ў кожным разе ўсялякай
падтрымкі. Яна мусіць паддацца. Хай сабе і на ганаровых
умовах. А мы захаваем жаўнера для больш істотнай пагрозы.

Але Жыгімонт ІІІ быў настроены на агрэсіўную вайну і
асабісты трыюмф. А які ж трыюмф, калі фартэцыя проста
складзе зброю! Не толькі як вайсковы, але і рэлігійны змагар,
абураўся такой будучыняй. Ці ж дарма за патрона экспедыцыі
абраў Ігната Лаёлу, ды пад хваласпевы святароў прыспешваў
Рым да кананізацыі езуіта? Таму прыхільнікаў вайны між
клерыкаламі было аж занадта.

– Вось ён, ecclesia militans, касцёл ваюючы. Не проста
ваяўнічы, сапраўды ваюючы! – ледзь не прастагнаў у душы
Жулкеўскі.



Малады і нястомны супернік Гэмбіцкага падканцлер
Кароны Фэлікс Крыскі* не мог упусціць нагоды бліснуць сваёй
славутай элаквэнцыяй, знаўствам класікаў Рыма і Грэцыі.

– Алеж Святы Айцец Павел V абвясціў юбілей і адпушчэнне
грахоў «дзеля шчаслівай перамогі Найяснейшага караля над
схізматыкамі» не ў знак таго, што ваяры каталіцкай веры будуць
паблажаць памянёным схізматыкам! – у святым абурэнні ўскінуў
рукі «польскі Дэмасфэн».

І пайшоў разводзіцца пекнай лацінай над асаблівасцямі
богабойнага ваярства і яго велічнай місіяй на бяскрэсных
абшарах барбарскай Масковіі. Было б тое на Сойме, красамоўны
сын Мазоўша меў бы падпахай Тацыта, але і так... Прамоўца
кінуў палымяны позірк на мажлівых апанэнтаў і працягваў: – У
ласцы сваёй нязмернай Папа блаславіў для «рыцара Касцёлу»,
нашага Найяснейшага пана, меч і капялюш, а ўшыр усёй
Кароны і Вялікага Княства па загаду нунцыя ідуць урачыстыя
набажэнствы. Хіба ж пашкадуем крыві дзеля высокай мэты?

Гетман даўно ведаў, што караля мала турбуе, якой і чыёй
крывёю будзе сплочаны штурм. Царква Масковіі, яго высілкам
падпарадкаваная Рыму, стане шчодрай платай за падтрымку
Святога Прастола ў пазнейшым адваяванні шведскай кароны.
Шмат хто з рэгалістаў спадзяваўся, што перамога згуртуе вакол
манарха шляхту, звядзе на нішто супраціў, умацуе каралеўскую
ўладу можа і на маскоўскі ўзор. І баярам не давядзецца ўжыць
так жаданых вольнасцяў. А то, бач, гетман спрачаецца з
манархам на роўных. Гэтага немагчыма ўявіць анідзе, апроч
Рэчы Паспалітай абодвух народаў, пашкадуй, Божа, і Карону і
Вялікае Княства!

Найяснейшы пан любіць быць пры войску, мае халодную
галаву і цвёрдае сэрца, каб уласнай не дрыжачай рукою ўзняць
рапіру. Вырашыў па свойму: «На Смаленск!»

Першым штурмам 25 верасня распачалася дваццацімесячная
аблога Смаленска.

НА ЯКУЮ ХАЛЕРУ САПЕГАМ ЛАЎРА?



Бражына міжвольна пабойваўся сустрэчы з усвяцкім
старастам Янам Пятром Сапегам*. Ад яго нельга ўтойваць ані
кроплі з прыгодаў ваяжу, ані слоўка з давераных звестак.

Славутаму ваяру сам вялікі гетман Ян Хадкевіч перадаваў
войска на час адсутнасці. А колькі пераможных бітваў са
шведамі прайшоў на чале гусарыі і казацкіх харугваў Вялікага
Княства! Пад Кесяй, пад Кокенхаўзэнам, ля Ракібора, ля Дорпату
і нарэшце пад Кірхольмам. Правае крыло войска Княства, сем
соцень магутнай гусарыі пад яго началам у двух кідках звязалі
непрыяцеля, з чатырох камендантаў трох страцілі ў бітве, але
перамаглі. Чым не гетман?

І раптам, па чутках, воляю стрыечнага брата Льва Сапегі
выдатны ваяр апынуўся ў царыка Дзьмітрыя. Але не быў
аб'яўлены вываланцам, як Аляксандр Лісоўскі. А той, кажуць,
таксама збег ад Хадкевіча да Дзмітрыя з падгавору вялікага
канцлера літоўскага.

– У каго начаваў перад нападам? – Ян Сапега быў
устрывожаны выкрыццём ганца праз непрыяцеля.– Можа лепш
было ў лесе? – Нібы спраўджаны чалавек, – ганец і сам быў
парушаны ў ранейшай пэўнасці. – Ад яснепана Андрэя.
Марудзіць не мог, меў заданне, а час быў нанач, – патлумачыў
вінавата. Суровы закон іх асяроддзя не варажыў літасці
здрадніку, але вельмі лёгка было накінуць на чалавека
падазрэнне, хоць бы і з падшэпту ворага. Несумненна адно:
добра наладжаны, да драбніц знаёмы шлях трэба пакінуць дзеля
іншага, менш знаёмага, таму напачатку больш небяспечнага.

– Што ж, тады іншая справа, – спачувальна прамовіў Сапега.
– Але паспрабуй разважыць, як да такога дайшло. Ніхто, сам
разумееш, лепш за цябе не разгадае. Аршанскі стараста Андрэй
Сапега, родны брат вялікага канцлера Княства, наведваючы ў
Смаленску знаёмцаў, кроку не мог ступіць без віжоў і
няпрошаных праважатых. Але і сваіх людзей меў не толькі ў
Смаленску. Доўгім ланцугом расцерушыў ад межаў Княства аж
да самай Масквы, а мо' і далей. Самавітых і простых,
праваслаўных і каталікоў, аселых і вандроўных. Гэтыя апошнія,
гандляры, купцы, вандроўныя рамеснікі і кугляры–скамарохі,



былі ў няспынным руху. Пан Андрэй клаў на гэта і ўласныя
грошы, не заўсёды спадзеючыся на скарб. Ведаў – акупіцца і
Княству і Сапегам. Менавіта дзякуючы гэтай густой сетцы, да
рук вялікага канцлера Льва Сапегі і гетмана Радзівіла «Перуна»*
бесперапынна ішлі звесткі пра сітуацыю на Масковіі, пра
інтрыгі супраць Рэчы Паспалітай і асабліва яе ўсходняй часткі
Вялікага Княства. – Сачыў хто за табою, суправаджаў?

Ганец адмоўна пахітаў галавою.
– Народу на дарогах паболела, бо каралеўскі двор

асталяваўся ў Вільні, але сочкі не заўважыў.
Сапега задумаўся. Гняло ўсведамленне небяспечнай здрады.
– Магчыма наўмысна трымаліся здаля, – прамовіў па

хвіліне,– каб паперы перанёс праз мяжу Княства. А шляхі маглі і
ў Вільні выведаць. Але каб сцежку, каб з такой дакладнасцю?…
Яснепан Андрэй Сапега вельмі хутка і шчыльна патрапіў
замкнуць усходнюю мяжу на сваім адрэзку і моцна сердаваў,
калі сетка, як вось зараз, недзе рвалася. Чыімі злымі намерамі?
Бражына ўпарта вяртаўся да гэтага пытання і не знаходзіў
адказу. Прыгадалася, як пан Андрэй сярдзіта скардзіўся яму,
нібы просты ганец мог дапамагчы ў направе балючых хібаў.

– Вось ізноў! У Смаленску поўна нашых, а праз Оршу
аніводзін не ехаў! Як туды трапілі?

Ян Пётр патармасіў вус, пачмыхаў. Нібы разважаў, ці не
варта павярнуць размову ў іншым накірунку.

– Кажаш, на чужым кані прыляцеў? Зух! Зух, але не
праніклівы,– прыганіў зусім па айцоўску. – Ardor nimius laudis,
празмерная прага славы?

Не кожны дзень тут, у Масковіі, трапляецца нагода
выхаванцу Віленскай Акадэміі і студэнту Падуі ўжыць лаціны.

– Не вельмі, – паспрабаваў апраўдацца ганец,– ссек ім
аднаго, бо што ж меў рабіць без каня!

Як большасць маладых не мог не пахваліцца спрытам у
ваярскіх дачыненнях. І довад зайшоў адпаведны. Ян Пётр Сапега
міжволі прыгадаў сваю зухвалую маладосць і прагу вайсковай
славы. А пану Андрэю, каб не згубіць сваіх людзей у чалавечым
мурашніку, патрэбны акурат такія маладыя спрытнюгі, гатовыя



ў сядло днём і ноччу. Выпаданне каго–небудзь з ланцуга было
стратай часу, грошай і руйнаваннем палітычных намераў. Не ўсе
былі такія старанныя, як вось гэты Ігнат Бражына.

– Урэшце, яшчэ Цэзар падчас гальскай вайны прызначыў з
кавалерыі exploratores, адмысловых выведнікаў. Чым жа мы
горшыя? – падтрымаў Ян Пётр зухвалага ганца.

Бражына сарамліва ўсміхнуўся. – Я хутчэй speculatores,
яснепане, – пахваліўся сціплымі ведамі. – З тых, што загады і
рапарты ў Рым і з Рыму дастаўлялі. Як толькі казак ад яснепана
Андрэя прыляцеў, загадалі імчаць тым жа шляхам. Магло і
пачуцца неасцярожнае слова.

Міжволі вярнулася дакучлівая думка. – Пашанцавала. Non
bis in idem, абы не здарылася тое самае другі раз, бо можаш і не
выслізнуць, – паспачуваў Ян Сапега Не памыліўся яснепан Леў з
гэтым маладзёнам. Закалоты з «ацалеўшым» царэвічам
Дзьмітрыем прынеслі новыя клопаты і патрабавалі асаблівай
пільнасці. Толькі дзякуючы ёй, трапіў ліцьвінам ліст
зыгвульскага старасты Станіслава Стадніцкага*, сваяка Мнішхаў.
Важны ліст высвеціў намер яшчэ таго першага Дзьмітрыя
пасягнуць на пасад Рэчы Паспалітай. І не пустыя былі мары, бо
меў прэтэндэнт немалыя шанцы і важкіх пратэктараў. Якраз
пачаўся рокаш кракаўскага ваяводы Мікалая Зэбжыдоўскага* і
падчашага літоўскага, кальвіна Януша Радзівіла*, 10 жніўня 1606
года пачаліся абрады сандамерскага з’езду шляхты. Пастанавілі
завязаць антыкаралеўскую канфедэрацыю пад началам паноў
ваяводы і падчашага, а на пачатак запатрабавалі прагнаць з Рэчы
Паспалітай езуітаў. – А каб так, пане–браце, аслабаніць
Найяснейшага пана ад кароны ды вялікакняскай шапкі, калі яны
яму такія нялюбыя? – дапытваўся грэчкасей, далучыўшыся да
вялікай палітыкі праз акцэс да павятовай канфедэрацыі.

– Чулася на мястэчку нібыта можныя змовіліся, каб кароль
неадкладна з'ехаў да сваёй Швецыі змагацца за спадчынны трон,
– рабіў свой уклад сусед, прагнучы выглядаць не менш
палітычным. – А мы сабе таго царэвіча Дзьмітрыя прыспасобім.
Кажуць, та–ле–ран–цыяй вызначаецца, то пасаваў бы нашым
можным і шляхце быў бы паслухмяны.



Нечакана Дзмітрый стаў для Найяснейшага пана
небяспечным супернікам. Была тая змова ці не была, але нейкі
час цар Васіль Шуйскі і кароль Жыгімонт, кожны дбаючы пра
сваё, дзеялі супраць Дзьмітрыя суладна.

– Але ж, мосюмпане, надзейныя людзі шапнулі, нібы таго
царэвіча першым разам забілі з ведама а мо' і па загаду караля.
Нібыта, Найяснейшы пан павінен неяк аддзячыць нам,
ліцьвінам, за своечасовае папярэджанне, здабытае сапежанскімі
хлапцамі. Толькі восенню, 7 кастрычніка, правадыры рокашу
заключылі палюбоўнае пагадненне з каралём. Але
канфедэрацыя рокашу не была распушчана, пагроза не
мінавала, толькі адклалася. Так што забіць царэвіча і другі раз не
дзіва, як і папярэдзіць пра такі намер. Ян Сапега прывёў стол у
парадак, рыхтуючыся да прагляду лістоў.

– Пашанцавала то пашанцавала, але вашмосьць малайчына,
– мармытаў нібы сам сабе. – Значыць, Міласцівы пан і вялікі
канцлер маюць уяўленне, што тут адбываецца?

– Залежыць, як то ў лістах адлюстравана. Часам яснепан Леў
бывае незадаволены, – даверліва адказаў ганец.

Сапега ўважліва зірнуў на маладзёна. Смела выказваецца, а
напэўна дапускае, што лісты маглі быць і ад яго, Пятра Сапегі. А
ганец падумаў, што сапраўды пашанцавала. Не першы ўжо раз і
дай Божа, каб не апошні. Бо на шляхах ніхто яму апроч каня не
спадарожнік і апроч зброі не абаронца.

Сапега пабарабаніў па сталу ручкай вялікага пісталета.
Заслона на ўваходзе варухнулася.

– Што загадаеце, яснавяльможны пане? – маладзенькі хлапец
пахіліўся ў паклоне.

– Прынясі чалавеку чаго пад'есці ды прыгледзь, каб заняліся
канём, – прамовіў Сапега.

Калі хлопец, паставіўшы ежу перад ганцом, знік, Сапега
павярнуўся да ганца.

– Дык зірнем, з чым прыбыў? – Сапега вырашыў, што
дастаткова насцярожыў хлопца, як ні кажы, з самых здольных і
надзейных. Леў яму давярае, як сабе, і ў каралеўскім атачэнні
пасведчаныя яго цэняць. Не адзін з дазволу канцлера



карыстаецца яго паслугамі. Ян Пётр Сапега пабежна праглядаў
лісты, адкладваючы набок самае істотнае. Над адным пасміхаўся,
над другім хмурнеў і нават злаваў. Адзін аркуш затрымаў яго
ўвагу надоўга.

– Значыць Найяснейшы пан нарэшце вырушыў!– хмыкнуў
сам сабе.– Alea jacta est, жэрабя кінута! Чуў тое–сёе. Я тут у
сярэдзіне жніўня адскокваў да Цвяры ды да Калязіна. Усё са
Скопіным–Шуйскім дужаемся, – кінуў да Бражыны. – Два дні
тузаліся, кракталі, але вальнай бітвы так і не атрымалася. Трэба
прызнаць, ён меў верх. Але аб'яднацца з войскам Шэрамецева
Скопіну не даў. Вярнуўся, аж тут ты. Мабыць праясніцца ў
мазгаўніцы.

Ганец ведаў, што ў адрозненне ад многіх ракашанаў,
яснепан Ян ад пачатку чакаў выправы караля на Смаленск і
Маскву, на чым быў у згодзе з панам Аляксандрам Збароўскім,
караняжам, меўшым значны полк а з тым і немалы ўплыў.

Ганец зірнуў на ваяводу. Цяжка было ўгадаць, ухваляе ён
каралеўскае рашэнне ці прыганьвае. Сапега заўважыў гэта
прыгляданне.

– Вашмосьць не скеміў? – усміхнуўся Сапега. – Разумна
чыніць Яго Каралеўская Мосьць. Periculum in mora, зацяжка
пагражае небяспекай. Калі зараз не рушыць на Масковію, паслей
будзе позна! Шведы захапілі Інфлянты па самую Дзьвіну. Добра
хоць татары нам у сукурс з вясны не даюць спакою маскавітам. Я
схіляю войска да перамоваў з Найяснейшым панам, хоць шмат
каму, калі не большасці з уплывовых, каралеўскае ўмяшанне
крыжуе асабістыя разлікі і прагненні. З гэтымі давядзецца не
цырымоніцца. Раскол у войску Дзьмітрыя каралю на
карысць,але важна не замарудзіць progressum ulteriorem belli,
далейшы поступ вайны.

Кампанія, сапраўды, раскручвалася надзвычай марудна.
Сойм адбыўся на пачатку 1609 года, а звесткі, якое войска будзе
мець, гетман Жулкеўскі атрымаў толькі на Вялікім Тыдні.
Кароль пажадаў прыняць удзел у паходзе, а выбраўся з Кракава
аж 28 траўня.

– Можна падумаць, – нерваваўся гетман Жулкеўскі, – што



дарадцы Міласцівага пана узорам рымлянаў чакалі, калі
свяшчэнныя куры ахвочым кляваннем прадвесцяць поспех
кампаніі!

Ад Льва Сапегі ведаў усвяцкі стараста, што размова караля з
Жулкеўскім, калі спаткаліся пад Люблінам, ішла цяжка.

– Міласцівы Пане, рач узважыць, – настойліва прамаўляў
польны гетман Кароны, – выправу пачынаем аж пад копы!
Progressum ulteriorem belli, далейшы працяг вайны прыпадзе на
неспрыяльны час.

І кароль разумеў, што гетман мае рацыю: сенакосная пара –
пазнаваты час, калі ўспомніць, які шлях перад войскам. Але ж
воля манарха…  велічныя намеры…  – Не час, пане, разважаць,
калі войска выйшла ў поле, – папракнуў гетмана Жыгімонт, нібы
гэта той вызначаў тэрміны. – Я зараз да Вільні. Льцьвінам да
Смаленска бліжэй, ды і на мяжы войска маюць. Сам Леў Сапега ў
Оршы чакае. Не здаецца мне, што Смаленск нам неадольным
будзе.

Хто з трох гульцоў выйграе: маскоўскі цар Васіль Шуйскі,
кароль Жыгімонт ІІІ, ці тушынскі царык, гетман Жулкеўскі не
адказаў бы самому сабе. Невядома, чым скончыцца інтрыга,
распачатая пасля таго, як тры гады таму ў Кракаве пасол
першага Дзьмітрыя Іван Безабразаў* папракнуў Рэч Паспалітую
за дапамогу ўсталявацца на маскоўскім пасадзе «чалавеку
подламу і лёгкаму». Тады ж на таемнай нарадзе з сэнатарамі
агалосіў прапанову замест уваскрэслага Дзьмітрыя пасадзіць
царом каралевіча Уладыслава. Адным прапанова спадабалася,
іншыя сумняваліся, ці варта гэта рабіць. Гетман Жулкеўскі стаяў
за вунію накшталт Люблінскай і без збройнага ціску. Але ў
траўні таго ж году «царэвіч» Дзьмітрый, нядоўга пацараваўшы,
загінуў, і вось зараз, думай што хочаш, маем клопат з чарговым
уваскрэслым, яшчэ падлейшым і брыдчэйшым.

Калі настойлівыя наляганні Міласцівага пана закончыліся
загадам, Жулкеўскаму нічога не заставалася, як заняцца войскам.
Праз Берасце і Слонім даехаў да Менска ўжо ў канцы лета, бо 25
жніўня. Караняжы і ліцьвіны адбылі шэраг нарад. Выявілася,
што таму ды другому здаецца, ледзь кароль пяройдзе мяжу,



прыхільныя яму баяры паклічуць Жыгімонта на дапамогу
супраць Шуйскага, які захапіў і трымае ўладу несумленным
чынам. Не стане перашкодаю і невялікі смаленскі гарнізон.

Ганец Ігнат Бражына таксама меў падставы дзівіцца. Кароль
Жыгімонт ІІІ рушыў на Масковію не дзеля дапамогі тушынскаму
цару. І пан усвяцкі стараста ўхваляе наступ, хоць далучыўся да
царыка. Відаць, не так проста належыць прымаць ягоны ўдзел
на баку Дзьмітрыя. Але што ганцу да ўсяго гэтага? – Можа і
пачнецца які зрух, – даляцеў да яго голас Сапегі. – А то каторая
пара сяджу тут, а дзеля чаго? Дзеля тых марных грошай, якіх у
цара няма, а за гэтымі сценамі нібыта ёсць? Адно ведаю напэўна,
бібліятэка там багатая. Не менш шасці соцен тысяч кніг ды
рукапісаў, кажуць. Пану Льву напэўна прыдалася б, але не маёй
ардзе. Толькі як яе ўратуеш? Сэрца баліць, як падумаю, што ўсё
гэта растопчуць ды пусцяць з дымам, перш чым дабяжыш.

Ганец разумеў становішча вайскаводца. Калі ў каралеўскім
войску няплатнасць магла давесці да бяды, то ў гэткім
саматужным і пагатоў. Наваколле ўшчэнт падчысцілі. Па дарозе
пераканаўся сам. Пуста, гола, голадна.

– Я чуў, яснепане, і ў вас завязалася канфедэрацыя? –
рашыўся ганец на невясёлае пытанне.

Мусіў ведаць, што ў войску дзеецца, не толькі дзеля
пазнейшых роспытаў, але і ўласнай бяспекі. Вельмі любіць
канфедэрацкае начальства паказваць сваю часовую
неабмежаваную ўладу на кім дасца. Лёгка трапіць між молатам і
кавадлам са сваёй кур'ерскай торбай.

– Ёсць, – неахвотна адказаў Сапега. – Inter nos, між намі,
самога цягнуць далучацца, але пакуль устрымліваюся.

– Можа, каб на Маскву ўсім войскам?…  Unitis viribus,
агульнымі сіламі?... – нясмела выказаўся Бражына.

Сапега дабратліва ўсміхнуўся на ганцову лаціну, пацёр лоб
далоняй, нібы адганяючы прыкрыя думкі.

– Цяжка сказаць, ці хопіць на гэта сілы. Люд сплываецца, але
ж ці можна яго лічыць войскам. Так і паседжваем: Скопіна раць –
на Хадынскім полі, цар Васіль з дваром на Прэсне, а цар–царэвіч
ад леташняга ў Тушыне, між Масквой і Сходняй, рэчкі такія.



Адно, надзейна перакрылі шляхі. Не ўсе, нажаль. Мае – на
поўнач і да Замаскоўя, Ражынскі – паўднёвыя і заходнія. Маскве
засталася толькі каломенская. Па ёй пакуль ідуць абозы з
разанскім хлебам, ну і людзей крыху. Але і там іх уласны разбой
не дае жыцця. Сам пабачыш, бо і туды, кажаш, ёсць патрэба?

Ганец кіўнуў, уздыхнуў.
– І туды і тут.
Сапега кінуў пільны погляд на суразмоўніка.
– Ражынскаму лісты таксама вязеш?
Ганец добра ведаў пра несуладдзе двух правадыроў

«царыкавага» войска.
– Шляхецкай крыві чалавек, але вельмі нешляхетнай мовы і

ўчынкаў, – без лішніх цырымоній акрэсліў усвяцкі стараста. –
Тлумачу, каб быў насцярожаны. Яшчэ невядома, ці здолее
прачытаць што–кольвечы, – заўважыў з'едліва.

Не тое, каб сам быў супраць чаркі, але канкурэнт на
ваярскай ніве, прылягаў да яе занадта і ў шкоду справе. Не
паспеў князь Ражынскі апынуцца ля царыка ў красавіку 1608
года, вайсковае кола адразу ж аб'явіла ранейшага правадыра
пана Мехавецкага* па–за законам, і акрыкнула гетманам
яснавяльможнага пана Ражынскага. Прыпаў апошні Гедымінавіч
да жаўнерскіх сэрцаў! Каб адразу праясніць сітуацыю,
рыцарскае кола запатрабавала ад царыка выдаць усіх
праціўнікаў новага гетмана. Калі царык заерапеніўся, нехта
выгукнуў: «Хапай яго, нягодніка!» Добра што «царскі» канюшы
Адам Вішнявецкі неяк здолеў улагодзіць закалот.

Услед за шляхтай у атачэнні царыка з'явіліся маскоўскія
баяры. Ад пэўнага часу ўлада ў тушынскім гарадку няўхільна
перацякала з рук «царскай» пары да тых, хто меў пад сабой
войска. Князь Ражынскі быў у гэтым гроне бадай самы моцны на
цвярозы голаў, але так здаралася ўсё радзей.

Сапега адсунуў паперы, не парушаючы іх раскладу.
Прыціснуў вялікім пісталетам.

– А то яшчэ разляцяцца, – патлумачыў, усміхаючыся. – Бачу
ледзь сядзіш, – спачувальна прамовіў ён, як толькі Бражына
адсунуў посуд. Дасведчаны ваяр ведаў, калі сон больш ежы



патрэбны. Устаў і падышоў да лёгкага полагу. Адкінуў фіранку і
паказаў просты але зручны ложак.

– Вось, распранайся і кладзіся, – загадаў ён. – А я тым часам
пачну адпісваць, калі суседзі не будуць замінаць.

Ён махнуў рукою некуды ўбок і як па знаку адтуль даляцеў
стрэл невялікай гарматкі.

– Хлопцы забаўляюцца, – пацягнуўшыся ўсім целам,
патлумачыў Сапега. – Прыладзілі фальканэт на адмысловую
раму і атрымалася нібы мартырка. Пораху трэба няшмат, а ёсць
мажлівасць нешта перакінуць суседу за сцяну, каб не драмаў.
Так глядзіш на радасць Дзмітрыю палатку з магілай цара Барыса
разваляць, – усміхнуўся Сапега.

На неўразумелы позірк Бражыны патлумачыў: – Пры
Успенскай царкве пахаваны. Там жа і жонка ягоная і сын.

Грымнула нешта мацнейшае за фальканэт. – А гэта ўжо
суседзі, – абыякава азваўся Сапега. – У святых айцоў і зелля шмат
і ядраў хапае.

– Можа я дзе з якімі хлопцамі?…  – засаромеўся ганец,
падыходзячы да полагу.

– О, sancta spes, святая надзея! – строга перапыніў Сапега. –
Першы раз у Масковіі? Павінен разумець, мне так спакайней. Не
думай, што ніхто цябе не заўважыў.

– Ужо і не памятаю, калі спаў не па заечы, адным вокам, –
прызнаўся ганец, сядаючы на зэдлік, каб сцягнуць боты.

Здавалася, вочы самі закрыюцца і ніякая сіла не прымусіць іх
зірнуць на белы свет. Скінуў верхняе і з асалодаю выцягнуўся на
пасланні. Як часта здараецца ў такіх выпадках, імгненна ў сон не
абрынуў, але палёгка ўсяму целу прыйшла адразу. Нейкі час
даляталі прыцішаныя размовы, нехта прыходзіў і выходзіў, раз–
другі гаўкала мартырка. Але ўсё павольна і няўхільна
адплывала, пачуццё бяспекі і ўтульнасці ахапіла ўсю істоту і
спіхнула ў глыбокі, збаўчы сон. Толькі адзін прывід прыгадаўся
пасля абуджэння. Нібы павеў адхінутай фіранкі ці бляск свечкі
на імгненне вырваў з бяспамяцтва. Нібы лыпнуў вачыма як
п'яны і ўбачыў над сабою незнаёмы твар. Адно вока шэрае,
другое яснасіняе ўпіваліся ў соннага пільным поглядам. Пазналі



ці запамяталі і адплылі ў сон.
Калі раніцой яго разбудзіў малады афіцэр, успомніўшы

сонную з'яву, прыгледзеўся: вочы былі аднолькавыя. Падумаў,
можа прыходзіў гаспадар ложка, які ад'ютант. Паснедаўшы,
ізноў апынуўся перад Сапегам. Стараста сядзеў за сталом,
трымаючы ў руках ладны пакунак.

– Лісты, як бачыш, гатовы. Сядай, пагутарым.
Памаўчаў, падумаў.
– Брату раскажы, што чуў ды бачыў, – прамовіў да ганца. –

Што не напісана, таго і не перахопіш. Deus omen avertut, Божа,
адвядзі бяду, але вызнанне, хоць і пад тартурамі, гэта ўсё ж не
пэргамэнт з пячаткамі.

Ведаў гэта і ганец. Іншым разам мароз поўз па спіне,
слухаючы, як у чарговага бедака, якога, па праўдзе ці
памыляючыся, прымалі за шпега, дапытваліся пра тое, чаго ён і
ведаць не мог. Відаць было, што пану старасту прыемна зваць
вялікага канцлера братам зусім не таму, што абодва паны–
браты.

– Няхай пан канцлер уплывае на караля. Я meo periculo, на
свой страх і рызыку, раблю, што магу, але калі Сам пра гэта
даведаецца ды заспее знянацку, лёс мой будзе марны. Тыя, што
за Ражынскім, не паглядаюць на мяне ласкавым вокам. Не
кажучы пра Зарудзкага. Ведаеш такога, – не запытаўся,
сцвердзіў.

Ян Сапега выказаўся мякка. Вакол цара–царэвіча таўкліся
неблагія ваяры і кожны са сваёй рацыяй дзейнасці. Тут і
Ражынскі, «царскі» гетман, і Стадніцкі і Мехавецкі і ён, Сапега. І
каменданцкая драбната кшталту Будзілы*, харужага з Мазыра,
Міскевіча* ды Мікалая Мархоцкага*. І ў кожнага гетманская
булава ў торбе.

– А зараз яшчэ і шведы – новы клопат, – падкрэсліў Сапега. –
Ім не Дзьмітрый, не Шуйскі, ім землі і гарады Масковіі– спакуса.
Ды нашаму каралю думкі пра шведскую карону з галавы выбіць.
І на Крамлі пры нагодзе маюць каго пасадзіць. Так што трэба
ўзважыць, хто мае рацыю: Жулкеўскі ці пан Леў. Але абодва,
здаецца, разумеюць, што выбраліся на вайну нібы з Кракава да



Лобзава, як піша пан Леў. Хоць не іх, праўду кажучы, віна ў тым,
што не ў адпаведны час і так мала сілы.

Ганец зразумеў, што думка караля панам усвяцкім старастам
не ўлічвалася з–за яе непрыдатнасці.

– Разгледзься там у Тушыне, прынюхайся. Мае хлопцы
кажуць, нешта брыдкае выспявае. Маскоўскія баяры баяцца
разні, калі тушынскія захопяць горад. Ну і тутэйшыя таго ж
апасаюцца. Па сутнасці мы з палякамі абараняем баяраў ад
чорнага люду. Баярства шэпчацца пра нашы вольнасці, а ў
царстве вэрхал і замяшанне, бунты паўсюдна. Таму супраціў не
можа быць значны. Але ж такую краіну ў цуглях слабым войскам
Рэчы Паспалітай не ўтрымаеш. Баюся, не ўсе гэта разумеюць.

Ганец слухаў і разважаў, ці здолее разгледзецца за кароткі
час, бо расседжвацца некалі. Лепш, калі не кінецца нікому ў
вочы сваім з'яўленнем і ад'ездам. Нібы ўгадаўшы ягоныя думкі,
Сапега адарваўся ад чарговага ліста і адкінуўся да сцяны.

– Наступным разам можаш мяне тут і не знайсці. Грошай,
пане–браце, як не было так і няма, таму нават мае муштраваныя
ў хамут б'юць, – уздыхнуў Сапега. – Так і глядзі, што за тым
пойдуць, хто іх дасць, а цар, па ўсім выглядае, даць іх не можа.
Толькі да сябе кліча.

– Але ж у манастыры нехта за вас застанецца?
Усмешка кранула вусны Сапегі. Маладзён баіцца

пакрыўдзіць каменданта гусараў з–пад Кірхольма і паказвае,
што верыць у захоп манастыра.

– Нікога тут не застанецца. Неўзабаве здымем аблогу.
Думаю, старац Аўраамій Паліцын*, келар тутэйшы, шмат баек
складзе, як ён мяне перамог, – засмяяўся Сапега і закончыў
сур'ёзна. – Сілы малавата, каб на сцены па дурному лезці, а ў
такім разе на якую халеру нам тая Лаўра? Надзею на
трохбаковую вунію пан Леў страціў, то хоць землі рода вярнуць
пастараемся. Яну Пятру падабалася, як трымаецца хлопец,
сціпла, але з розумам у вачах, заслугоўвае пэўнай адкрытасці.
Мае загад прыгледзецца, зразумець, што тут і дзеля чаго
адбываецца. Не самахоць рашаецца на роспыты.

Ганец кіўнуў галавою. Сапега працягваў.



– Калі кароль іх дасць – яму паслужаць. Не думаю, што
Міласцівы пан прагне ўбачыць маскоўскую шапку на шклоўскім
валацугу.

Бражына ўсміхнуўся з разуменнем. Большай дакладнасці і
не патрабавалася.

– А наконт вас, яснепане? Напамінаю, паважаючы, пытанне
не ад мяне. Самі ведаеце, чыё.

Сапега кіўнуў, што прымае роспыт як належыць.
– Што ж, сам я – падданы караля, як і кожны шляхціц. Не

выгнаннік жа, не сказанец. А quid non pro patria, чаго не зробіш
для Айчыны?

Сапега ўсміхнуўся пры апошніх словах, а ганец падумаў,
што не ўсё каралю было б зразумела ў хітрых кроках вялікага
канцлера і ягонага кузэна. – А з войскам грошы ўсё вырашаць, –
ён імгненне падумаў. – Ну і мае хітрыкі, канфедэрацыя ж, –
напомніў.

Абодва памаўчалі. Ганец не рашаўся парушыць думкі
старэйшага, а той разважаў над толькі што кранутымі справамі.
Нарэшце Сапега азваўся.

– Не мне цябе асцерагаць, вашмосьць, – перайшоў да іншага,
– але часцей азірайся!

Ганец быў рады новай плыні размовы.
– Вось жа хацеў прасіць яснепана ахову якую, ці хоць бы

праважатага.
Сапега ўздыхнуў, памянтосіў чуб. Не пакінеш ганца Льва

ахвярай лёсу.
– Сам разумееш, як у мяне з людзьмі, – заўважыў засмучэнне

хлопца і паспяшаўся супакоіць. – Але дзесятак з маёй сотні
возьмеш. Ну і паручнік, твой аднагодак, за праважатага. Можаш
верыць яму, як мне. Калі мне верыш, вядома? – усміхнуўся амаль
па сяброўску.

Ганец заківаў задаволены.
– Дзякую, яснепане. Бо тут не лес страшны, – заспяшаўся ён,

баючыся здацца баязліўцам. – Па ўсёй ваколіцы войска, а дзе хто,
не разбярэш.

Сапега адмахнуўся на ягонае апраўданне.



– І ўсе рабуюць! – падхапіў са смехам. – Я і сам часам не магу
разведацца: дзе хто, хто за каго. Асабліва будзь, вашмосьць,
асцярожны з маскоўскімі казакамі. Паперы ў непрызначаных
руках – твой прысуд. – Ды ўжо ж, – пагадзіўся ганец. – Крыўдна
было б зараз трапіць у пастку. Бо і назад трэба, – насмеліўся на
жарт.

– Так, назад вельмі важна, – засмяяўся Сапега і пасур'ёзнеў. –
Таму, пане-браце, старайся не папасціся. А ў Тушыне на царыцу
не загледзься, калі спаткаеш.

Ізноў не то папярэджваў, не то пацвельваўся з колішняй
сандамерскай ваевадзянкі. Не выключана, што ведаў яе ад часоў,
калі тая і марыць не магла пра маскоўскі Крэмль.

Гэта ж лічы, год таму 23 ліпеня 1608 года, баючыся, што
Жыгімонт на яго пойдзе, цар Васіль падпісаў з ім перамір'е на
чатыры гады і 27 ліпеня адпусціў Марыну з бацькам дадому, у
Рэч Паспалітую. Але 3 жніўня Ражынскі з Лісоўскім* скіравалі на
перахоп моцны раз'езд Аляксандра Збароўскага. Не збіраліся
выконваць той пункт дамовы Рэчы Паспалітай з Масковіяй, які
абавязваў іх пакінуць лагер Дзьмітрыя, таму трэба было
ўмацаваць «новага» цара. Напрыканцы самым жніўня здагналі
Мнішхаў у Белай. У Царовым Займішчы раз'езд з'ехаўся з Янам
Пятром Сапегам і разам павезлі царыцу з бацькам у абдымкі
«цудам ацалелага» Дзьмітрыя. Усіх дзівіла, што царыца загадала
паставіць шацёр у лагеры Сапегі ды выправіла ўсвяцкага
старасту на перамовы з уратаваным мужам. Толькі пасля
вяртання Яна Пятра скіравалася да Тушына.

Думкі Бражыны перапыніла з'яўленне маладога афіцэра.
Наказ Сапегі быў кароткі.

– Вось табе анёл–ахоўнік, пане–браце. Паручнік Малей
правядзе цябе пасля Тушына вакол Масквы, а там адлучышся,
дзе табе будзе зручней, sine scitu et consensu, без ведама і згоды
гэтага апекуна, – усміхнуўся ўсвяцкі стараста.

Павярнуўся да маладога паручніка.
– Пойдзеце ад поўначы, бо з поўдня і татары і лісоўцы

могуць трапіцца.
Заўважыў здзіўленне ганца.



– Хто б ні хваліў гэту гайню, лепш з ёю не сустракацца.
Ведаю іх intus et incute, навылёт!

Відаць не перахварэў пан Сапега здрады сваіх колішніх
падначаленых. Менавіта адна з гусарскіх харугваў Яна Пятра
Сапегі падчас вайны ў снежні 1604 года завязала канфедэрацыю
пад дырэкцыяй Аляксандра Лісоўскага. – Вайна на ўсіх уплывае
згубна, – працягваў Сапега. – Ваяр злуе на ўсё, што яму замінае
дзейнічаць. У тым ліку на мірных жыхароў, што прыхоўваюць
ежу і фураж, не даюць прытулку, лезуць са сваімі цярпеннямі. А
хлопцы пана Лісоўскага ўзялі сабе за грунт ні на што не зважаць.
Для іх існуе толькі ўласная рацыя. Так што, як
кажуць:praemonitus – praemunitus, пярэджаны – узброены.

Звяртаючыся да абодвух напомніў: – Хлопцам няма патрэбы
ведаць, хто ды куды. Змыльце вочы чым– небудзь, бо невядома,
ці каторы не куплены. Ну, з Богам, пан Бражына!– шлэпнуў
ганца па плячы.

КОЛЬКІ КАШТУЕ ПРЫЗНАЦЬ
НЯБОЖЧЫКА ЎВАСКРЭСЛЫМ?

Бражына азірнуўся на магутныя зубчатыя сцены. Манастыр,
размешчаны на нязначнай пляскай узвышанасці, нагадваў
ладную фартэцыю. Пазалочаныя і фарбаваныя макаўкі цэркваў
і тонкія шпілі з крыжамі гарэлі на сонцы. Можа і лепш, калі пан
Сапега адступіцца ад гэтай святыні. Няхай і чужая, але ж
святыня.

– Не так і далёка да таго Тушына, – аклікнуў паручнік, нібы
суцяшаючы.

Акінуў пільным позіркам каменданта сваё невялічкае
войска, двух жаўнераў пусціў пярэдняй аховай, аднаго з тылу і
паказаў Бражыну месца поруч. Даваў зразумець, што
нечаканасцей можна не баяцца і ўсё зроблена дзеля парадку.

Бражына павярнуўся да паручніка.
– Ты ў Сапегаў даўно?
– Ды ад самага пачатку. І пад Дорпатам з яснепанам быў і



пад Кірхгольмам, – з гонарам паведаміў Малей.
– Ого! – ухвальна азваўся Бражына. – Але я пра тутэйшыя

справы.
Паручнік з разуменнем кіўнуў галавою. Не хацеў, каб

палічылі за хвалько.
– Нашы ж яшчэ ў 1604 годзе вырушылі, з тым Дзьмітрыем,

першым, – нагадаў дзеля дакладнасці. – А яснепан акурат той
вясною атрымаў прыпаведны ліст на гусарскую харугву, а пасля
Кірхгольма, у канцы верасня 1605 году разам з ротмістрам
Дубровам* быў пасланы да караля з дакладам. Ну і атрымаў у
красавіку 1606 года староства за заслугі, а як у 1607 годзе Сойм
сабраўся, яшчэ і дзесяць тысяч злотых на дадатак, – весела
абвясціў Малей, нібы самому прыпалі тыя грошы, – так што быў
заняты.

Ён кінуў на Бражыну позірк, ці не знудзіўся слухач яго
аповядамі і супакоены працягваў.

– А ў жніўні яснепан прапанаваў свае паслугі царэвічу. Але
гэта ўжо быў новы Дзьмітрый, – удакладніў паручнік.– Царэвіч,
вядома, узрадаваўся і давай клікаць ды падганяць. Але кожны
Сапега цану сабе ведае, яснепан спачатку прыгледзеўся, што
дзеецца, і толькі прадвеснем, гэта ўжо наступным годам,
паведаміў, што з'явіцца з ладным войскам. Так што ў межах
Масковіі апынуліся ў ліпені. Якіх трох соцень нехапала нам да
двух тысяч.

Паручнік даў слухачу час усведаміць моц сапежанскіх
харугваў.

– Немалое войска як на пачатак, – прызнаў Бражына, каб
пацешыць адданага ваяра. – А ці чуў, вашмосьць, нібы наш
вялікі канцлер нараіў свайму родзічу падацца да Дзьмітрыя?
Нібыта выклікаў яго да Вільні акурат перад тым, як вырушыць?

Паручнік павагаўся, ці не збрахаць чаго ваярскім звычаем,
але палічыў несумленным і нахабным дурыць кур'ера таго ж
вялікага канцлера. Раптам хоча спраўдзіць суразмоўніка.
Непрыгожа выглядацьме, калі падловіць на няшчырасці.

– Можа? Сам то ніколі пры мне так не выказваўся,– паціснуў
плячыма Малей. – А вось, што канфедэрацыю ў абароне правоў



цара Дзьмітрыя і ягонай жонкі мы завязалі з інспірацыі яснепана
канцлера, то гэта і цюры абозныя ведаюць.

– Гэта ўжо новага Дзьмітрыя? – удакладніў сваім парадкам
Бражына, каб падтрымліваць размову, не толькі слухаючы.

– Вядома, – пацвердзіў паручнік. – Дакладна 2 жніўня гэта
было, лёгка прыгадваецца, у 1608–м. Тады з намі як было? Ідучы
на Маскву, паспрабавалі Смаленск заняць ды не ўдалося, Вязьму
захапілі з марша. А паслей, дакладна апошнімі днямі жніўня,
яснепан спаткаў пані Марыну з бацькам у Любеніцы і
суправаджаў яе аж да Дзьмітрыя. Цар Васіль акурат нашых з
палона выпусціў. Кажуць, брат вялікага канцлера шмат у гэтым
дапамог. А спачатку ж маскавіты дамовіліся са шведамі, што ім
аддадуць палонных, хто з Рэчы Паспалітай.

– Было такое, магу пацвердзіць, – кіўнуў Бражына. –
Яснепан Андрэй, аршанскі стараста, дасылаў лісты і на Маскву і
да Смаленску. Нямала такога і мне вазіць давялося. Добра, што
той гнюсны намер адкінулі.

Паручнік з пашанай зірнуў на Бражыну.
– З вагавітымі людзьмі маеш дачыненні.
І відаць, каб не здацца нехлямяжым афіцэрыкам,

непасведчаным у дзяржаўныя справы, працягваў: – Пані Марына
тады папрасіла затрымацца блізу царова лагера і яснепан
11верасня ўдзельнічаў у перамовах між Мнішхамі і царыкам
Дзьмітрыем.

– Цікава! Жонка з мужам перамовы вядзе! – засмяяўся
Бражына.

Паручнік паціснуў плячыма.
– Нямала такіх дзівосаў на Масковіі, – прамовіў з

паблажлівасцю бывалага палітыка. – Вунь царык вольнага казака
Зарудзкага раз–два і менаваў баярынам. А той баярын ані пісаць
ані чытву не навучаны, ані абыходжання якога, адно шабляй
махаць ды гарлаць на зборышчах. Але я пра нас! – спахапіўся
Малей. – Тады ж, у канцы верасня, рушылі пад гэты манастыр,
Троіца–Сергіеў. У першых днях кастрычніка разбілі войска
Шуйскага, сяло там такое, Рахманцава, а праз дзень аблажылі
манастыр. Вялікія карысці меў нашымі стараннямі цар



Дзьмітрый. Паказаў, што мае сілу. Люд пачаў сцягвацца.
– Пэўна ж без абяцанкаў не абыйшлося?
– А як жа! Абяцанка не цацанка, – развесяліўся Малей. – Ён

жа, царыка маю на думцы, нават халопам і прыгонным абяцаў не
толькі маёнткі іхных паноў, але і дачок, і нават памешчыц у
жонкі!

– Неблагі гешэфт, – засмяяўся Бражына. – А ты, вашмосьць,
царыцу бачыў?

Паручнік кінуў на суразмоўніка смяшлівы позірк. Хоць
прагная славы ваявадзянка пасля заступнага шлюбу 22 лістапада
1605года з вялікай пыхаю склала ў памятнай кнізе кракаўскай
Акадэміі подпіс: «Марына, царыца маскоўская, ўласнай рукою»,
Рэч Паспалітая па ранейшаму не прызнавала царскага тытулу. І
ў паручніка не йшло на язык слова «царыца». Можа памятаючы
пра вялікакняскі статус уладара Масковіі, можа з іншай
прычыны.

– Шанцуе вам на высокае гасцяванне, – падахвоціў ганец.
Малей сцішыў голас, але жаданне папляткарыць было

неадольнае. Усё ж новы чалавек, са сваімі ўсё перашаптана–
перагаворана.

– З бацькам тым смех адзін, калі праўду баюць.
– А што ж бо такое, калі не таямніца? – пахіліўся да

паручніка Бражына.
– Ды якая таямніца, калі пра яе ўсе ведаюць! – махнуў

маладзён рукою, але голасу не ўзняў. – Адно, што за яе
пашырэнне можна і галавою налажыць. Але хто гэтаму
зарадзіць, калі чутка скрозь кружляе?

Паручнік ледзь заўважным рухам прымусіў каня ісці бок
пры боку, так, што і страмёнамі пазвоньвалі. Злёгку пахіліўся,
каб надаць вагі сваёй таямніцы.

– Шапталі, браце, нібыта пан цесць запатрабаваў ад зяця
паўдругога ста тысячаў за прызнанне.

Ён пераможна зірнуў на слухача. Ці скеміў той, што можа
сведчыць такая прапазіцыя.

– Ого! Не правароніў пан ваявода добрага торгу, – Бражына
абмяняўся з паручнікам поглядам хаўрусніка.



Паручнік задаволены пляснуў сябе па сцёгнах. Скеміў
слухач, што ў траве пішчыць, скеміў! Не трэба і рызыкаваць,
разжоўваючы.

– Для цара, пане–браце, можа паўтарыста і глупства, а
ваяводу Мнішху – немалы куш! Алеж гэта не ўсё!

Малей, шмаргануўшы правай далонню, натапырыў вусы і
вырачыў вочы на суразмоўніка.

– Бо голасным шэптам расказваюць, што вызваляючыся з
яраслаўскай ссылкі, пан Мнішах пакляўся цару Васілю, што век
не прызнае новага царэвіча! Але і без яго хапае каму прызнаць
тое ўваскрашэнне, – зняважліва махнуў рукою. – Тут табе і слуга
найбліжэйшы, ён жа сакратар, і розныя іншыя. Таму ж цар
Васіль двух тыдняў не выцерпеў, каб каранавацца. Нават без
патрыярха абышоўся. Наўгародскі мітрапаліт спраўляў.

Паручнік пераможна зірнуў на Бражыну, ці належна цэніць
пачутае. Задаволены ўражаннем, памаўчаў і паведаміў мабыць
перанятае ад каго са старэйшых.

– Што ж, маладым жыць, але і старому дажываць грош
патрэбен.

– Ну а цар не зазлаваў? – падтрымаў аповяд Бражына. –
Дарэчы, як ён сабою? Самавіты? Прыглядзісты?

Блазнаватая ўсмешка і погляд спадылба сведчыў пра што
хочаш, толькі не пра пашану да маестату тушынскага ўладара.

– Ці сердаваў на Мнішха, не ведаю, – прызнаў са скрухаю. –
А бачыць давялося.

– Ну і што? – падагнаў ганец і дадаў як тлумачэнне. – Сам
разумееш, не дзеля цікаўнасці адной дапытваюся.

Але паручнік лічыў, што цікаўнасць тут, як ні кажы,
найперш. Бо ў войску, ці ў канцылярыі яснепана Льва Сапегі
напэўна ж насядуць з роспытамі, дыхнуць не дадуць, пакуль не
даведаюцца, як ды што з новым царыкам. Такое ўжо жыццё
вайсковае: то бойка, то нудота бівачная. Малей паглядзеў перад
сабою ўдалеч, нібы адтуль спадзеючыся падказкі, прыбрахаць
дзеля забавы, ці, з павагі да кароткага але прыемнага сяброўства,
сказаць праўду. Пераважыў наказ старасты пра ўсё расказваць
госцю шчыра.



– Усе, хто тадышняга бачылі, – ціха прамовіў паручнік, –
згодам кажуць: на цяперашняга не падобны, – і ўдакладніў: – Ані
тварам, ані звычкамі! Для ганца пачутае не было навіною, але
тут расказвае сведка.

– Што да самавітасці, – насмешліва працягнуў паручнік, – то
гэткіх у нашых корчмах пад кірмаш – ройна! Пра нейкія маніры
мовы няма, – зняважліва махнуў рукою.– Прыстроіць яго ў
лапсярдак ды каб пэйсы з–пад ярмолкі, то кожны кагал за свайго
прызнае.

Паручнік рагатнуў уласнаму жарту і прыжмурыўся,
узняўшы палец. Не перапыняй! Вось–вось нешта ўспомніцца!

– Ага! Давялося чуць ад пана, – нарэшце пачаў Малей, –
нібыта нейкі шведскі ваявода пісаў да ігумена на Салаўкі, што
сорам маскавітам слухаць рознае трызненне і браць сабе ва
ўладары кожнага нягодніка, якога прывядуць ліцьвіны. Во! –
весела закончыў паручнік.

– Значыць на нас усё навешаў, – хмыкнуў Бражына.
Чулася рознае, але не давалася веры, бо той, першы

Дзьмітрый, усе прызнавалі, аглядны быў і паглядны. Трымаўся
маніраў, на вяльможнага пнуўся. Няўжо тут нехта спляжыў
справу? А можа спяшаліся, пакуль не стане запозна. – Выходзіць,
той не ацалеў? – Бражына зірнуў на паручніка.

Паручнік з тым жа блазнаватым выразам твару, адмоўна
пакруціў галавою.

– Хто вынес галаву з маскоўскай сечы, у адзін голас кажуць:
забілі цара Дзьмітрыя Іванавіча і над целам здзек учынілі, перш
чым яго попелам з гарматы выстраліць. Спачатку баярскі сын
Валуеў Рыгор з пішчалі пачаставаў. А потым Іван Ваейкаў
шабляй па галаве давяршыў. З тым не крыюцца, бо Айчыну ад
прыблуды ратавалі.

– Адкуль ведаеш? Не сам жа бачыў?
– Не!– са шчырым шкадаваннем прызнаў Малей. – Але з

адным ад нашага пасольства за чаркай сядзець давялося. Ды пра
гэта і сёння шмат гаворыцца. Ад надзейнага чалавека чуў, Васіль
Шуйскі ведаў, што спее. Таму даў нашым паслам на ахову пяць
соцень стральцоў.



– Гэта Гасеўскаму з Аляльніцкім?
– Ну, так, – пацвердзіў паручнік. Вось калі гасцей

Марынінага вяселля секлі, гэтых не кранулі. А пры новым
старыя паплечнікі таго атабарыліся: Міхайла Малчанаў*, «слуга і
баярын» князь Грыгорый Шахаўской*, іншыя розныя. Вучаць
розуму тых, хто сумняваецца. Часам вельмі настойліва.

Памаўчалі згодам і паважна, як тое ўласціва маладзёнам,
датычным вялікай палітыкі.

– Выходзіць, раз маскавітам хочацца верыць у Зьмітра, то і
знайшоўся ахвотны? – першым выказаўся Бражына.

– Гэтых ахвочых хутка на пучкі вязаць давядзецца. Як то
кажуць, не адзін Гаўрыла ў Полацку! – хмыкнуў паручнік. –
Царык аж сем сваіх «пляменнікаў», бо «сыноў» цара Фёдара, якія
з'явіліся ў Тушыне, загадаў павесіць. Цо завеле, то нездрово, як
кажуць палякі. Смех смехам, а між іх і Гаўрыла знайшоўся.

Не стрымалі весялосці. Размова ў дарозе пры новым
знаёмстве, абы пачаць, сама коціцца.

– А калі цар жывы, то і баба, да кароны сквапная,
прыбяжыць, – шэптам паведаміў паручнік. – А што ёй, скажы,
выбіраць: удавіцаю пасля першага ці царыцаю за другім? Ды і
Сапегі напэўна пераканалі. Можа і кароль загадаў.

Слова за словам паручнік паведаміў і пра сумнае, і пра
вясёлае, і пра зусім смешнае. І тыя, хто прысягнуў Тушынскаму
царыку і хто проста далучыўся да яго з войскам ці сам адзін, не
поўняцца павагаю да маестату сандамерскай ваявадзянкі і яе
ўладарнага мужа. Шукаюць здабычы ды ўдачы. Асабліва, хто з
Рэчы Паспалітай. – Што караняжы, што нашы, – махнуў рукою
паручнік. – Вось мазырскі харужы Будзіла з'явіўся да царэвіча ці
не раней за ўсіх, бо ў першых днях верасня сёмага году. Ну што
яму тая веліч царыцы! Запомнілася мне, бо тады ў снежні аж
дванаццаць харугваў з Рэчы Паспалітай прываліла!

– Ого! І ў кожнай напэўна сотня а то і дзве таварышаў.
– Як у каго. Прыкладам пан Мехавецкі ў Беларусі назграбаў

аж некалькі тысяч. Пан Валеўскі амаль дзве. Пан Андрэй
Млоцкі* пасля гарадзенскай канфедэрацыі вырушыў з
некалькімі сотнямі вершнікаў, а з нашым яснепанам Сапегам



пасля берасцейскай пайшлі тысячы, – з гонарам за правадыра
паведаміў паручнік. – Ну, той–другі пазней пабрылі, куды
ўздумалася, – прызнаў дзеля дакладнасці, – але большасць
засталася.

У 1608 годзе да Дзьмітрыя панаехала ўдзельнікаў рокашу
Зэбжыдоўскага і Радзівіла, адначасна і праціўнікаў іхніх з
каралеўскага лагеру. Яднала ўчарашніх ворагаў рознае:
неатрыманне запрацаванага крывёю жолду, прага лёгкай
здабычы, пошукі дапамогі ў палітычных намерах і задумах.

– Калі паслухаць, кожны мае рацыю, – Малей зірнуў на
Бражыну, чакаючы згоды. – Рэч Паспалітая ўсіх гэтых жаўнераў
не наняла, то куды ім дзецца? І мы, афіцэры, не атаманы,
рэгуляміновыя афіцэры войска. Але ж тое войска ніколі не
бывае рэгулярным. Цалкам залежыць ад прыхамаці паноў–
братоў на Сойме. Хіба ж наша віна, што ў скарбе ніколі няма
грошай на войска?

– Гэта праўда, – пагадзіўся Бражына. – Плаці жолд і ніякіх
канфедэрацый у войску не будзе. А з тым і дураты не ўзнікне.

Малей заківаў галавою, нават прыўзняўся на страмёнах ад
нецярплівасці.

– А так, уяві, вашмосьць, знайшліся ахвочыя весці
тушынскага цара… – паручнік прыжмурыў вока…  – на вавэльскі
трон! – ён гучна зарагатаў.– Respise finem! – усклікнуў сярдзіта. –
Падумай пра наступствы: гэта ж маглі нам вялікага князя са
шклоўскага валацугі забяспечыць!

Бражына не дзівіўся такім настроям. Не адно зачапілася за
вушы ў кватэры вялікага канцлера ды гетманскай.

– Ты ж, пэўна, ведаеш пана Збароўскага? Прынамсі чуў пра
такога?

– Самуэля? Хто ж пра яго не чуў? – адгукнуўся Бражына.
– А я пра сына ягонага, Аляксандра, – паручнік ізноў

прыцішыў голас. – Такое плятуць, што нібы яго ўплішчылі да
царыка, каб схіляў таго на дэтранізацыю караля Жыгімонта, ну і
гуртаваў тых, хто пад Гузовам стаяў супраць Міласцівага пана.
Нібыта і пан падчашы Януш Радзівіл падтрымліваў такія
задумы. Ну а табе караля бачыць давялося? Ці каралеву?– раптам



пацікавіўся паручнік.
– Караля неаднораз, – без пахваляння, сур'ёзна адказаў

Бражына.– А каралеву не здаралася. Яна зараз у Вільні з дваром і
каралевічамі. Затое яснепана Льва Сапегу вельмі часта. І
размаўляў не раз і не двойчы.

Ганец вырашыў, што на першы раз даволі і зноў перавёў
размову на тутэйшыя справы.

– А як з манастыром? Возьмеце?
Паручнік уздыхнуў, крадком азірнуўся на жаўнераў.
– Баюся, браце, не адужаем, – прызнаўся даверліва. – Сам жа

бачыў, якія сцены.
– Добрых два сажні, калі не болей, – кіўнуў ганец. – З

разгону не пераскочыш!
– Асабліва як зверху смалой сустракаюць! – хмыкнуў

паручнік. – У іх, кажуць, кацёл на сто вёдзер. Спрабавалі, ды не
атрымалася. А яшчэ гарматы. Ну і на чале ў іх не дурань. Келар
Аўраамій Паліцын, колішні царскі дваранін.

– А чаму ж келар?
– De caelo in caenum, з неба ў гразь, у цара гэта проста, –

засмяяўся Малей. – Спачатку пад апалу, затым Салаўкі, там і
пастрыглі. Кажуць, адукаваны і мае послух не толькі ў манахаў,
таму і стаяць супраць нас упарта. Хітры, кажуць, палітычны!

Бражына ізноў кіўнуў.
– Мне таксама здалося, малавата войска, каб як след

аблажыць.
– Аблогу трымаць можна, – не пагадзіўся паручнік, – а вось

штурм…  Як ні мерай, сцены на пяць соцень сажняў. Прыпусціць
наступ з усіх канцоў, людзей мала. А на кароткім адрэзку ў іх і
гармат і ваяроў хопіць адбіцца. Там па ўсёй сцяне крытая
галерэя. Раз–два і перабеглі, куды трэба.

– Можа і лепш адступіцца, – прамовіў Бражына. – Гэта ж
колькі нашых ляжа пад тымі сценамі. А дзеля чаго?

Малей кінуў на суразмоўніка дапытлівы погляд. Павагаўся,
ці варта азывацца.

– Баюць, скарбніца там поўная золата, брыльянтаў,
смарагдаў, шаты царкоўныя небывалай каштоўнасці. Чорта



лысага там хіба няма, даруй Божа. Можа і праўда, бо ад
маскавітаў чулася, што складкі неслі і цары з царыцамі, і баяры.
Ну і фарысеі–распуснікі, грахі замаліць.

Бражына кіўнуў, пагаджаючыся. Паручнік, падахвочаны,
працягваў.

– Святых рэчаў процьма. Шаты Святога Сергія
Радонежскага, ягонае начынне. Але гэта ўсё, кажуць, простае,
драўлянае. А вось рака з ягонымі мошчамі нібыта залатая ці
пазалочанага срэбра, але выдзелкі вялікапышнай. І важыць,
скажу табе! Ці ж нашы хлопцы яе ўшануюць!

Бражыну прыемна было чуць гэтыя словы паручніка.
Брыдка было бачыць спрафанаваныя цэрквы і капліцы ў
мностве паселішчаў.

– Мне здаецца, – прызнаўся паручнік, – і царык не супраць
іх захапіць.

– Так што нам абодвум адпавядае намер яснепана Сапегі не
лезці на ражна, – засмяяўся Бражына.

Меркаванне паручніка амаль дакладна паўтарала думкі Яна
Пятра Сапегі. Магчыма, падобным было ва ўсяго войска. Што з
тых скарбаў, калі галаву страціш?

– Як лічыш, вашмосьць, – запытаўся, баючыся асмешыцца,
нібыта жартам, – здараюцца ў чалавека вочы рознага колеру?

– Дык у Ільяша Юдыцкага акурат так! – усклікнуў паручнік.
– Адно шэрае–шэрае, а другое, правае – сіняе, нібы нябёсы.

Ганец паспрабаваў уявіць сонную мару. Сапраўды сіняе
было злева, тады для чалавека – правае!

– Значыць не трызнілася, – сам сабе, але ўслых прамовіў
ганец.

– А што з тымі вачыма?
Бражына расказаў, як было.
– Але ж цікаўны! – усклікнуў паручнік. – Ну ўсюды свой

дзюбаты нос усцібіць! Да носа ганец не прыгледзеўся, але
мажліва і гэта супадала.

– А што яму да мяне? Не дзеўка ж!
– Быў бы дзеўкаю, то і не зірнуў бы на цябе, хіба з–за

вялікага пасагу,– засмяяўся паручнік. – Госці пана старосты яго



займаюць. Палітычны хлапец, ой палітычны! Сам не ведае, чаго
прагне, грошай ці пасады.

– Можа аднаго і другога?
Не так цікавіў ганца той Юдыцкі, як трэба было нечым

скарочваць доўгі шлях.
– Ён не пад панам старостам ходзіць, – працягваў Малей. – У

Тушыне ашываецца бліжэй «двара»!
Апошняе слова вымавіў так, нібы меў на думцы месца

сціслага адасабнення, куды і каралі пешкі ходзяць. Ганец
усміхнуўся. Напэўна маладзён пераймае выказванні свайго пана,
а можа насамрэч падзяляе яго погляды.

– Пасланец які ці камісар гэты Юдыцкі?
– Прыпёрся падганяць нас да Тушына, – ахвотна патлумачыў

паручнік. – нешта там цару–царэвічу няўтульна зрабілася. На
тым п'янюгу, князю Ражынскім, палягаць усё цяжэй, а можа
Шуйскага баіцца. А пану старосту дай Бог са сваім войскам
зладзіць. Пана жаўнеры паважаюць, але ж калі грошай няма,
канфедэрацыю лёгка перакупіць ды кінуць супраць
каралеўскага войска. Ці ж не так?

Паручнік яўна прасіў падтрымкі.
– Праўду баеш, вашмосьць, – паспачуваў Бражына. – З

канфедэрацыяй не жарты. Сам пан Хадкевіч, ведаю, яшчэ перад
Кірхольмам мусіў цярпець канфедэрацыю ў сваім войску, бо над
ёю верхаводзіў смелы Лісоўскі.

– О! З тым паспрабуй не лічыцца! – усклікнуў паручнік. –
Вось і пан стараста мусіць да яе прыступіць. Тут ужо не адно
змаганне за жолд, тут, пане–браце, палітыка! Балюча было б
страціць войска, цяжка яму, не дзіва, што прыхворвае.

Маладзён, адчувалася шчыра прывязаны да Сапегі і спачувае
яго бедам і нягодам. А Бражына падумаў, што ўзвышаючы свой
статус, род Сапегаў не аднаму са сваіх сыноў скарочвае век вось
гэткімі турботамі. Але такое ўжо наканаванне можным: пнуцца
ўверх па драбіне значнасці, не зважаючы на страты. Дзеюць
нібы дзяржаўныя ўрадоўцы, а таму Княству ці Рэчы Паспалітай
ад іх дзеянняў часта ані славы ані карысці. А такім ганцам з–за
гэтага галавою рызыкаваць, ані шэлега не атрымліваючы. Але ж



не адмовішся.
– А што пра шведаў у войску чуваць? Там у іх за

правадыра… Адчувалася і Малей рады перакінуцца на іншае.
– Дэлагардзі гэткі, – падказаў Малей. – Ці то француз

шведскі ці то швед французскі. Як ягоны бацька ўтапіўся недзе ў
рацэ Вялікай, то маскалі ўздыхнулі. Быў з тых, пра каго кажуць:
барані мяне, Божа, ад такіх хаўруснікаў, а з ворагамі я неяк сам
упраўлюся. Ну а што шведы шукаюць, не ўцямлю, – прызнаўся
паручнік.– Круцяцца, віжуюць, як і мы. Сваё выглядаюць.

– Можа маскавіты разлічваюць, што шмат наймітаў
прыцягне?

– Здаецца і ад сына маскавіты яшчэ завыюць, – упэўнена
заявіў паручнік.

ГЕТМАН РАЖЫНСКІ, АПОШНІ
ГЕДЫМІНАВІЧ

– Масква, кажуць, Трэці Рым? – па блазенску запытаўся
Малей. – А Тушын – другая Першапрастольная! – павёў рукою і
дадаў, нібы з ім спрачаліся. – А што? Ёсць цар з царыцаю, дума
баярская, нават патрыярх! У той думе, сам разумееш, па
большасці свае, Раманавы, але ж баяры! Князёў наехала: Юр'еў,
Сіцкі, Чаркаскія, Траекуравы. Як глянуць, стольнікі, страпчыя,
дваране маскоўскія, пад'ячыя, увесь царскі двор – усе да Тушына,
усе па пасады.

– Дык жа не адны Раманавы, – заўважыў Бражына.
– Раманавы, – настойліва пацвердзіў паручнік, – толькі па

кудзелі. Над думай, праўда, радавіты баярын, Міхайла
Салтыкоў*. Князь Дмітрый Трубяцкой* з ім, а так, дзе ні кінь,
радня. Лагер блізу манастыра Святога Мікалая, за мілю ад
сталіцы, абкружаны з двух бакоў збегам рэк Тушын і Масква, з
вялікімі валамі ды пракопамі ад ракі да ракі, выглядаў
абароненым мацней за сталіцу. І войска тут было нямала.

– І войска тут нямала. Сваім часам Мікалай Мехавецкі,
давераны першага і «герольд» Другога царыка, –як пра добрага



знаёмца апавядаў Малей, – пісаў ад яго імя ва ўсе канцы і
наймаў, каго дасца. Гусарскаму вершніку клаў семдзесят злотых,
казацкаму – пяцьдзесят, – растапырваючы пальцы тлумачыў
паручнік. – Не паспеў «уваскрэслы» царэвіч атабарыцца ў
Старадубе, як разнеслася, што яго пратэктарамі князі Адам
Вішнявецкі* і Ражынскі, Самуэль Тышкевіч* ды іншыя магнаты з
Княства і Украіны. Не дзіва, што ахвочыя павалілі гуртамі, бо ў
Рэчы Паспалітай ваяроў без службы хапала. Так і назбіралася ў
Тушыне адных нашых з палякамі тысяч сорак, аж сем лагераў
заклалі. А запарожцаў яшчэ болей. Меў царык пад началам дзве
а то і тры сотні тысяч, бо і маскавітаў, незадаволеных царом
Васілём Шуйскім, сплылося даволі. Яшчэ ад Старадуба пайшлі за
ўваскрэслым царэвічам славутыя атаманы з паўстання
Балотнікава: Бяззубцаў*, Мартынаў*, Зарудзкі*.

– А ўсіх жа карміць трэба! – засмяяўся Бражына.
– Пра што і кажу! – усклікнуў Малей. – Дзе тут без закалотаў

ды вэрхалаў!
Бражына толькі круціў галавою, дзівячыся. Каго толькі не

было ў гэтым мурашніку! Баяры ў цяжкім доўгім адзенні, у
высокіх шапках, важныя, самазадаволеныя, з хвастом чэлядзі,
куды б ні йшлі. Смуглявыя татары ды башкіры. «Немцы», як
звалі ўсіх з Захаду Еўропы. Але Бражыну найперш кідаліся ў
вочы свае, фарсістыя шляхцюкі з Княства і Кароны. Той–сёй
нават у новых кунтушах, з прыгожымі пёрамі на шапках і пры
аздобных карабэлях. Бліскалі нахабнымі вачыма задзірыстыя,
злосныя на ўсё і ўсіх лісоўцы.

– Genus fallacissimus, найвераломнейшы народ!– сцішана
прамовіў паручнік, паказаўшы на купку такіх зухаў. – Хацелі б
хлопцы пад сваім чырвона–чорным штандарам абрабаваць увесь
свет, але адчуваюць, што не здолеюць,– дадаў здзекліва, калі не
з'едліва. – Ды і куды тое павязеш, не маючы абозу? Таму ў
ганарыстасці наперад ды наперад, схапіць грошы ды кляйноты,
а што застаецца ззаду – агонь пад дах і па клопаце! Мы гэткія!
Нас не руш!

Паручнік несумненна пераказваў думку свайго пана.
– Мабыць ва ўсёй гэтай збераніне не рэгімэнтары а ватажкі,



атаманы? – прамовіў Бражына.– Але назбіралася – не чакаў!
– Яснепан Сапега лічыць, што іншага і спадзявацца не варта

было. Затое цар–царэвіч Дзьмітры Іванавіч і гэта войска адно
аднаму пасуюць, – засмяяўся Малей.– А ўжо з Рэчы Паспалітай
ахвочых парабаваць век не злічыш! Думаю, царык і сам не
верыць, што захочуць ваяваць у яго абароне.

З наплывам люду неўладкаваны бівак Дзьмітрыя
асталёўваўся будынкамі і пачынаў нагадваць паселішча, роўнае
якому старому гарадку. Хоць па ўскраінах па ранейшаму гібелі
будкі, шалашы і зямлянкі, між невялікіх, але зграбных брусяных
ці акоранага бярвення дамкоў выглядалі значнейшыя,
пагляднейшыя.

– А што! – тлумачыў паручнік немудрагелісты спосаб
тушынскага будаўніцтва. – Нагледзяць у вёсцы хату пазаможней,
сям'ю выганяць, зруб сюды перавязуць, вось табе і жытло!

Не хапала хіба толькі царкоўных цыбулін, баярскіх палатаў
ды церамоў.

– А гэта харомы «пералётных», – паказаў паручнік, на
дабрэнныя прасторныя дамы, сапраўды ў нечым падобныя на
палаты.

Заўважыў цікаўны погляд ганца і ўсміхнуўся.
– Баярыну, асабліва з высокага роду, не гожа туліцца абы–

дзе. Як пачасцелі іх «пералёты», то і дамкі растуць, як грыбы па
дажджы. Вось і патрыярх тут!

– Гермаген? – здзівіўся Бражына. – Ён жа ненавідзіць не
толькі лацінства ўвогуле, але і нас і ляхаў?

– Не Герамаген, – засмяяўся паручнік. – Як царыкавы яшчэ ў
1608 годзе Растоў Вялікі рабавалі, то і мітрапаліт растоўскі
прыдаўся. Царык вярнуў яму колішні сан і атрымаў уласнага
патрыярха, Філарэта. А раней Фёдар Нікітыч Раманаў, быў
маскоўскі arbiter elegantiarum, заканадаўца добрага густу.

Крэўная повязь лучыла памерлага Фёдара Іаанавіча толькі
са шваграм Фёдарам Раманавым, але распасцерлася шырока: на
Раманавых, Фёдара і Аляксандра, на Мсціслаўскага* і найменш
на Гадунова, бо паходзіў з подлага роду. Але Гадуноў, як
даносілі людзі Андрэя Сапегі, калі і праймаўся гэтым, то не ў



страх, а дзеля большай рашучасці. Хітрасцю і розумам дабіўся
падтрымкі дваранства і войска, схіліў да сябе просты люд.
Раскруціў павальнае шпегаванне і даносы ўсіх на ўсіх. Ад
першага дня верасня, пасля каранавання ва Ўспенскім саборы
Крамля, цар Барыс мог рабіць з супернікамі, што заманецца.
Прыкладам, ганарыўся баярын Багдан Бельскі сваёй барадою, а
цар Барыс вазьмі і загадай немцу–лекару вышчыпаць яе па
валаску. Што ж дзівіцца, калі пазней той баярын прызнаў
уваскрослага царэвіча Дзімітрыя. Як то на Маскве кажацца:долг
плацежом красен!

Маскоўскаму фарсуну менш пакут выпала, пастрыглі ў
манахі!

– Меў Гадун фантазыю! – усклікнуў Бражына.– А дзе ж
Дзьмітрый атабарыўся?

– Ёсць нешта падобнае на палац, пабачыш, а мы акурат
даяжджаем.

У рэзідэнцыі Яна Пятра Сапегі месца хапала і людзям і
коням.

– Нам сюды, – паказаў паручнік. – У двор пана старасты
ніхто няпрошаны не сунецца, – запэўніў ён. – А для чужых усе
мы даручэнцы пана Сапегі.

Ганец прызнаў, што ў такім размяшчэнні больш зручнасці,
чым недахопаў, і прыход патрэбных людзей не абавязкова
звяжуць з яго асобай.

– Мінай! – гукнуў паручнік. – займіся коньмі!
Увішны хлопец падхапіў павады, кінуў на ганца дапытлівы

погляд.
– З панам то не сустракаўся, а вось гэтага каняку я недзе

бачыў,– крыкнуў упэўнена.
– Запытай яго, можа ўспомніць, – прапанаваў Бражына.
– А няма з чаго смяяцца, – адгукнуўся хлопец крыху

пакрыўджана, ведучы коней да судні. – Кожны конь сваю фізію
мае. Адметную! Толькі не кожны гэта згледзіць, а я магу. – Але ж
гэта і з чалавекам здараецца, – умяшаўся паручнік. – Бачыць то
бачыў, а дзе, хоць забі, не ўспомніш!

Ганец махнуў рукою.



– Маю большы клопат: наведаць князя Ражынскага.
Адклад не ў лад і ганец пасля полудня апынуўся ў невялікім

дамку блізу тых «пералётных». Бліжэйшая рэчка была б
яснавяльможнаму па костачкі, а вось да таго мора, што ў калена,
ён і не дапоўз бы. Не вельмі ўцямна прыгледзеўшыся
незнаёмаму госцю, прамармытаў: – Ганец? А чым давядзеш? Пра
пароль ні з кім не дамаўляўся… Ганец азірнуўся. Служка ці
ад'ютант выглядаў на шляхціца, але хто тут не пры шаблі. Усё ж
не рашыўся вымаўляць пароль у яго прысутнасці. Ды ці дойдзе
той пароль да ачмурэлай мазгаўніцы князя.

– Ліст маю да яснепана, – знайшоўся нарэшце, паказаўшы
пакет.

Князь, кінуўшы позірк на пакет, узяўся наліваць у кубак, але
больш трапляла на стол.

– Падчашы! – раўнуў на маладзёна і той перахапіў
цяжкаваты для п'янай рукі збан.

«Што ж, калі падчашы, то напэўна не хлоп!» – усміхнуўся
міжволі Бражына.

Пакуль князь прагна хляптаў квас, «падчашы» на маўклівае
пытанне ціха прамовіў: – Спрабуй, вашмосьць, калі ўжо тут. Хіба
тыдзень змарнуеш, чакаючы працверазення.

– На гэта часу не адведзена, – гэтак жа ціха адказаў ганец.
– Што гэта ў вас за шуры–муры, як маскавіты кажуць?
Відаць дабратворнае ўздзеянне квасу давала шанец. Князь

нават саступіў настойлівай просьбе ганца агледзець пячаткі і
зрэзаць іх уласнай рукою. Смела размахваючы невялікім
кінжалам, ледзь не парэзаў сабе пальцаў, але неяк з гэтым
упораўся і наваліўся грудзьмі на стол, як пасля непасільнай
працы.

– Чытай, што там, – загадаў ганцу і той на ўсялякі выпадак
адступіў далей ад стала.

Бражына хоцькі–няхоцькі заглыбіўся ў дзяржаўныя
таямніцы, час ад часу кідаючы погляды на бліскучае лязо,
выстаўленае нібы дзіда ў яго напрамку. «Халера яго ведае,
п'янюгу! Раззлуецца на пачутае ды шпаране ў злосці!» Пра тое,
ці варта слаць лісты з важнымі паведамленнямі такому чалавеку,



і думаць не хацелася. «Гэта ж мог і галавою налажыць,
аберагаючы лісты да такой асобы!» Ганец стараўся як найхутчэй
скончыць чытанне, але князь раз–пораз спыняў яго з'едлівымі
выказваннямі. Як ні дзіўна, самае істотнае хапаў на розум. Відаць
усё думана–перадумана, абгаворана з паплечнікамі, штодзень
непакоіць войска і яго правадыра, таму і ў ачмурэнні не
забываецца.

– Кажаш, кароль кліча на службу? – крычаў князь, нібы гэты
ганец і быў тым неразважным і зухвалым каралём. – Пад руку
таго карантыша Жулкеўскага? Ён жа польны гетман! І не наш, а
каронны!А дзе вялікі? А я тут і польны і вялікі! Князь Раман
Нарымунтавіч, апошні нашчадак самога Гедыміна. Скеміў? –
князь правёў рукавом па вачах, шмаргануў носам.

Скеміць было не цяжка. Калі пасля пераможнай бітвы пад
Гузовам князь прыбыў у Кромы з тысячай конных, царэвіч не
мог не ацаніць хаўрусніка. Але толькі з п'янай галавы можна
было прызнаць абранне Рамана Нарымунтавіча тутэйшым
жаўнерствам на гетмана. Нездарма ж і Ян Сапега ўвесь час не ў
згодзе з гэтым князем–гетманам.

– І войска ў мяне тут больш, чым у Жулкеўскага. Нават, калі
да яго той упарты Хадкевіч далучыцца, – зарагатаў падвойны
гетман. – А ён не захоча!

Шмат супернікаў мроілася князю Ражынскаму, але
найбольш непакоіў наступ каралеўскага войска. Калі цар–
царэвіч пашле насустрач, што выбраць: кінуць Дзьмітрыя ці
бараніць ад караля? Але гэта другое пахне здрадаю, бо пайшоў
на Маскву супраць ворагаў царэвіча, і прысягі Жыгімонту 111 не
адмаўляў. Вестка пра вайну караля з Масковіяй абурыла
большасць тых, хто пайшоў да царыка з Рэчы Паспалітай. Людзі
пагулялі б, пагойсалі, нечым разжыліся, а там, Бог бацька, маглі
вярнуцца да родных маёнткаў. А перамог бы імпостар, глядзіш,
адкрылася б новая магчымасць карміцца. Таму вакол князя
Ражынскага згуртавалася большасць, якая была супраць
каралеўскай выправы, а пасольства на чале з Мікалаем
Мархоцкім выправілася пад Смаленск дамагацца вываду арміі
Жыгімонта з маскоўскіх абшараў. Вакол Яна Пятра Сапегі



заставаліся тыя, хто быў за перамовы з каралём і незавязванне
канфедэрацыі. Але абодва згуртаванні лічылі тушынскага цара–
царэвіча непрыдатным да крамлёўскага пасаду і не ўхвалялі
намер караля ўскласці шапку Манамаха на ўласны голаў.

– Міласцівы пан псуе нам неблагую гульню! – абурыўся
князь, праслухаўшы чарговы кавалак петыцыі. – Калі гэтага
шклоўскага ўторкнуць у Крэмль, то кім стане князь Ражынскі?
Га?

Запытальны позірк па чарзе спыніўся на ганцы і падчашым.
Той, па звычцы, узвёў вочы ўгару, паказваючы, кім можа стаць
ягоны п'янюткі пан. Ганец, неабазнаны ў крамлёўскіх
мажлівасцях, абмежаваўся поціскам плячэй. Ясна, што шклоўскі
цар свайму гетману першаму надасць усе ганоры і пасады
мажлівыя пры яго асобе?

– Спыніся! – загадаў князь. – Кажаш, жолд атрымаем з
царскага скарбу?

– Так тут абяцана, – пацвердзіў ганец. – Дакладна прачытаў.
Князь пільна паўзіраўся ў твар ганца і новая думка яму стрэліла.

– А ты, вашэць, не падумаў, што яго, той скарб, яшчэ ўзяць
трэба? – ён ікнуў на ўсю хату і пацягнуўся да кубка.

Ганец мусіў пагадзіцца, што так, трэба яшчэ ўзяць. Князь
загуставаў у спрэчцы з каралеўскім давераным чалавекам.
Чытанне пераходзіла ў палітычную спрэчку.

– Па ўсім выглядае, пане–браце, – зазначыў князь нібы
прамаўляў на сойміку, – Міласцівы пан нам гэта і прапануе? Хіба
не так?

Што заставалася каралеўскаму пасланцу? Добра і тое, што
хоць данёс каралеўскія прапановы так бы мовіць, de verbo ad
verbum? ад слова да слова. Можа і адказ які пісьмовы дасца
выціснуць? Але дзе там… – Міласцівы пан толькі і спадзяецца,
што на вашу княскую мосьць. Пісаць не любіць, таму проста
кажа, што ніхто іншы, на такое не здольны, – рашыўся запэўніць
ганец.

Урэшце, хто пазней за гэта спытае? Удабруханы князь
кіўкамі галавы ўхваліў разумнасць, што ні кажы, маладога яшчэ
ганца. Тым не менш, маладзён больш дбае пра Міласцівага Пана,



а ў нас тут свой інтэрас!
– Але ж, пане–браціку, – пацвельваючыся з маладой

недасведчанасці ганца, і неабачлівасці караля, расставіў князь
слоўную пастку, – калі мы той скарб возьмем, то навошта нам
яго некаму аддаваць? Хоць бы і Найяснейшаму пану? Га? Хіба ж
самі не здолеем палічыць ды распарадзіцца?

Бяльматыя вочы патрабавальна ўпіліся ў ганца.
– Але ж Міласцівы пан і ў выпадку няўдачы, ці скажам

пустога скарбу, ахвяруе са сваёй шкатулы, – напомніў ганец
адпаведны пункт.

Князь грэбліва адмахнуўся.
– Ат! Якая там шкатула! Ды і памер жолду, сам жа чытаў,

будзе меншы. Што мне на гэта войска скажа? А што нам замінае
пасля Масквы злупіць кантрыбуцыю з некалькіх некранутых
гарадоў? Га?

Адмаўляць такі шанец ганец не рашыўся. Але трэба
падтрымліваць размову, каб давесці чытанне да нейкага канца і
шчасліва сыйсці.

– Але ж, яснепане, гэта піша прававіты манарх, – заўважыў
ганец. – Можна сказаць уласнаручна, manu propria, – побач
каралеўскага імя рызыкнуў лаціны.

І так не ўяўляў, як усё пачутае будзе пераказваць хоць бы
вялікаму канцлеру. Пра каронных урадоўцаў і думаць баяўся.
Гарачыя думкі князя пра незрабаваныя гарады раптам спынілі
свой вір і саступілі думкам пра ганца. Няпэўнай рукою згроб
лоўж папер убок і ўтаропіў позірк у твар гэтага нахабнага
маладзёна. Бо хіба не нахабства патрабаваць, каб ён, гетман
царова войска, бег, як хлапчук, на заклік пад Смаленск, ці яшчэ
куды, хоць бы ў тыя гіблыя Інфлянты, хоць бы і па загаду
манарха.

– Міласцівы пан, – ікаючы і запінаючыся, прамовіў князь, –
зацяўся на Смаленск, бо ад пачатку прагнуў, каб не карантышу
Жулкеўскаму, а яму, Найяснейшаму пану, ключы вынеслі! Ну, а
я тады з чым бы застаўся?

Князь патрос галавою, нібы адганяючы прыкры прывід
каралеўскага трыюмфу.



– О, тады ён будзе хваліцца, што адабраў горад страчаны
амаль сто год таму. Так ці не? – патрабавальна выгукнуў да
ганца.

– Так, яснепане, так, – пацвердзіў Бражына, здзіўлены
нечаканай памятлівасцю князя.

– Але сядзіць кароль з немалым войскам, бо даў, ведаю,
Жулкеўскаму толькі жменьку. Але, як гэта мяне вучылі?...Non est
ad astra… – князь гучна ікнуў і ўтаропіўся ў маладзёнаў, чакаючы
падказкі, – ага, ага, ad astra... mollis… et sera via. Во! Скеміў?
Лежачы на баку, вялікім не станеш, хоць ты і кароль. Падчашы
ледзь чутна шапнуў: – Хутка здасца, бо ў лаціне не моцны.

Але князь не скончыў стратэгічнага разбору.
– А Жулкеўскі, ведаю, разумна казаў: пайшлі на Маскву,

захопім, то Смаленск сам паддасца. Дык не! А зараз Міласцівы
пан кліча, каб я яму тыя ключы забяспечыў, бо не хоча з
Жулкеўскім славу дзяліць? Ты на гэта мяне падбіваеш?

Князь вырачыў набеглыя крывёю вочы. Бражына падумаў,
ці не мроіцца Ражынскаму нехта важны ў яго асобе.

– Я толькі ганец, яснепане, – стрымана нагадаў маладзён. – А
што, пане–браце, калі я цябе цару–бацюшку аддам? А там цябе
агнём ды жалезам?...

Ачмурэлыя вочы загарэліся цёмным полымем і ганец
падумаў, ці не закатуе князь сам сябе вось гэтымі поўнымі
збанамі. Нібы на каманду князь ухапіў бліжэйшы і наліў кубак,
аж праз край пацякло. – А гэта, яснавяльможны пане, – павольна,
каб той усведаміў, што гаворыцца, пачаў Бражына, не адводзячы
вачэй, – вам самому дабром не выйдзе.

Спакой даваўся цяжкавата. Мала што ўзбрыдзе з п'яных
вачэй пры бязмежнай уладзе. Заўважыў ледзь улоўны цень
ухвалы ў княскім паглядзе. А мо' то была толькі цікаўнасць.

– Як яснепан разумее, я тут не сам па сабе. Запавешчана
прыбыццё высокіх асобаў з каралеўскімі даручэннямі. А тады
кожнаму, як кажуць, па справах яго.

Князь сербануў з кубка, але нешта стрымала яго, каб не
выхлептаць падчыстую, адставіў і гучна зарагатаў.

– Бач ты! Кожнаму па справах! Тады думаеш і мне нагарыць



за выдачу каралеўскага шпега?
Ізноў прыклаўся да кубка. Ганцу пахаладзела спіна. Як ні

мерай, пан гетман мае рацыю, калі прысягнуў цару верную
службу.

– Проста я ведаю,– прамовіў Бражына як найспакайней, –
што Яснавяльможны пан не адступіўся ад Рэчы Паспалітай і
караля, нашага Міласцівага пана. Дагэтуль, насмелюся сказаць,
vinum locutum est, прамаўляла віно, не чалавек.

Князь пахіснуўся, хапаючыся за стол. Квас цверазіў але не
вяртаў сілы.

– Палітычна прамаўляеш, хлопча! – пахваліў ганца. – Налі
яму і сабе, падчашы!

Пацягнуўся рукою да кубка, але грэбліва варухнуў даланёю
і двума кулакамі ўпёрся ў стол, каб не зваліцца. Матлянуў
галавою падчашаму і той адставіў збан.

– Дапамажы, вашмосьць, калі ласка,– папрасіў, паказаўшы
на князя.

Ганец падскочыў і, падхапіўшы князя пад рукі, удвох
павялі–пацяглі ў суседні пакой. Хлопец адной рукою хуценька
паправіў падушку і князя ўладкавалі на пасланне.

– Прытрымай, вашмосьць, – хлопец ухапіўся за цяжкі
жаўнерскі бот. – Часам прымроіць, што яго тарбахваты
абіраюць, можна і абцасам у лоб атрымаць. Добра, што ў абутку
князь непераборлівы, бо сцягні фацэтны шляхецкі бот з п'янага.
Хлопец акурат і падзяліўся гэтай думкай са спагадлівым ганцом.

– Простых халопаў да сябе не дапускае. Князю, кажа,
шляхціц мусіць слугаваць, – пажаліўся падчашы. – А тут яшчэ
рана ад стралы яму дакучае. Цяжкая, год як ля Масквы собіла, а
ўсё смыліць. Кінь бот вунь туды ў кут, калі ласка.

Ганец узяў бот, зірнуў, дзе паставіць, і замёр, як перуном
уражаны: у куце скопам ляжалі паперы, пакамечаныя, у скрутку,
перагнутыя, з абарванымі пячаткамі.

– Што гэта? – запытаўся, ужо ведаючы адказ.
– А гэта паперы яснавяльможнага. Пісарчук раней

парадкаваў, але тыдняў дзесяць таму забілі ў бойцы. Вось пан
так і кідае. І адпісаць некаму.



Ганец узяў адну паперыну, другую. Не дай Божа і яго лісты
трапяць вось у гэту «канцылярыю»! Сюды ж хто хочаш можа
зайсці. Апроч двух вартавых, што па–хлапечы гулялі ў ножыкі
невялікім кінжалам, анікога пры кватэры пана гетмана не
згледзеў. Адразу ж прапусцілі да князя, пачуўшы, што прывёз
пошту.

– Слухай, вашмосьць, – павярнуўся ён да падчашага, калі
другі бот стаў у кут. – Ты ж не хочаш шкоды ні каралю ні
Айчыне нашай? А найперш князю?

– Вядома, як жа іначай. Іначай гэта здрада. Я б да
каралеўскага войска з ахвотаю, але пан не пускае. Ды бацькаў
загад…  – Разумна кажаш, – пахваліў Бражына. – Таму знайдзі які
мех ды складзі ўсё гэта парадкам. А як пан будзе пры розуме,
дапытайся, што з усім гэтым рабіць, ці каму аддаць. Можа і
спаліць загадае, то сам займіся, каб іншаму каму ў рукі не
трапілі.

Хлапчына замаркоціўся. Мабыць, не ўяўляў як гэта будзе
дапытвацца ў пана–князя наконт канцылярыі. Магчыма, гэта
турбота і падказала яму нечаканую для ганца прапанову.

– Слухай, вашмосьць, а можа твае паперы лепш забраць, чым
тут будуць паняверыцца? Пан на іх злаваў. Для караля
Ягамосьці, кажаце, важныя, а ў чужых руках небяспечныя.

Ганец задумаўся. Сапраўды, калі б зараз нехта перахапіў
гэтыя лісты, то і самому князю–гетману, можна сустрэцца з
царыкавым панам маладобрым. А непрыяцеляў пры такой
пасадзе кожны чалавек прыдбае, не стараючыся. Лепш
спадзявацца, што князь засвоіў пачутае і не зарызыкуе
разгалошвання. Хоць бы дзеля ўласнае бяспекі, бо не давядзеш,
што не з–за твайго нядбальства лісты да непрыяцеля трапілі.

ГНЯДКО ЗНАХОДЗІЦЬ ГАСПАДАРА

Мінай крыкнуў яшчэ ад парога: – Пане, ваш гнядко сабе
новага гаспадара знайшоў!

Бражына адразу падумаў, што гэта да яго, хоць у двары
было некалькі гнядых. Зацікаўлены выйшаў на двор, дзе вакол



ягонага каня ўжо тоўпілася і гаманіла цэлая грамада. Пара–
тройка сапежанскіх афіцэраў, улучна з Малеем, некалькі ягоных
жаўнераў. Гняды, нібы задаволены агульнай увагай і нечаканай
сустрэчай, пагойдваў галавою, паклаўшы шыю на плячо
афіцэра, а той пагладжваў каня па гладкай скуры і нешта
тлумачыў жаўнерам.

– Толькі згледзеў, пане, то і заіржаў на ўвесь двор! – у
захапленні расказваў Мінай, ведучы ганца да каня.

Відаць было, што хацеў бы мець такога адданага сябра.
– Вітаю, вашмосьць,– падаў руку Бражына. – Спадзяюся, не

палічыш мяне за канакрада? Завуся Ігнат Бражына. На службе ў
яснепана Льва Сапегі.

Бражына спаткаўся поглядам з маладзёнам і ледзь не
ўскрыкнуў: чалавек меў розныя вочы! Адно шэрае, другое сіняе
як неба! Чаму ж не паехаў ад манастыра разам з імі?

– І ў галаву не магло прыйсці, – запэўніў гаспадар гнядога. –
А я Ільяш Юдыцкі. Але адкуль ён у цябе?

Ці то Бражыну здалося, ці пытанне сапраўды гучала
насцярожана. Можа і ўсмешка выглядала крыху вымушанай.
Чалавек, вызваліўшыся ад ласкавага дотыку конскай пысы,
прачасаў пальцамі грыву.

– Прызнаюся, што не на кірмашы набыў, – адказаў ганец,
неўпрыкмет прыглядаючыся, што на тое афіцэр. – Спачатку
нейкія шышы майго падстрэлілі, а затым я ў іх гэтага звёў.

Здалося ці насамрэч, па твары Юдыцкага слізгануў цень
непакою. Ён ласкава паляпаў каня па галаве, але ў вачах не
праглядала радасці вяртання, як ні кажы, вартаснай маёмасці,
калі не таварыша ваярскай долі–нядолі. Няўжо быў змушаны
спехам шукаць тлумачэнняў, бо ўсё адбылося знянацку,
прылюдна.

– Глядзі ты, якое супадзенне! – усклікнуў афіцэр. – Ці не тыя
самыя, што ў мяне гнядка звялі. Адзінага з табунка.

– Я ж казаў, што гэтага коніка пазнаю! – уставіў сваё Мінай. –
Ужываў маёй гасціны.

Бражына перахапіў позірк афіцэра. Быў амаль пэўны, што
гэты чалавек быў на сцяжыне з пасткай. Ужо тое сведчыла, што



не дапытваўся, дзе ды як адбіў Бражына ягонага каня. А можа і
не верыў у ягонае тлумачэнне. І позірк гэты насцярожаны.

– Што ж, забірай свайго гнядка, – сказаў Бражына.– А я не
паспеў і падумаць пра мянушку. Нічога майго на ім няма. Толькі
хлеб ды вяндліну, прабач, з'еў.

Пра хлеб вырвалася само і ганец мог бы пабажыцца, што
афіцэр злёгку збялеў і залішне ўважліва стаў аглядаць Гнядку
капыты. Адолеў разгубленасць і ўсміхнуўся.

– Ну, за хлеб на цябе павінны шышы крыўдаваць, – ён з
ваганнем зірнуў на Бражыну. – А як жа ты без каня?

Здалося пабойваецца нейкай хітрасці.
– Ды ўжо неяк, – паціснуў той плячыма. – Іншага набыць

давядзецца.
– Тут не так лёгка з добрым канём, – заўважыў нехта з гурта.
Было відаць, што Юдыцкі адчувае сябе ніякавата. – Але ж

так нельга, – запярэчыў ён. – Вазьмі хоць грошы. Ты ж захаваў
мне каня, калі падумаць.

– Тады выйдзе, вашмосьць, што я з тымі шышамі дзеля
выкупу твайго каня звёў, – засмяяўся Бражына.– Ён жа сам цябе
прызнаў. Бяры і не думай!

Здавалася, афіцэр супакоіўся.
– Ну, дзякуй! – прамовіў ён, шчыра ўзрадаваны і, крышачку

павагаўшыся, запытаўся: – А калі я табе каня прапаную? Не
такога, праўда, але не здыхлю, не падумай.

Бражына падумаў, што, заваліўшы таго вартавога, мог бы
парку коней пагнаць на шворцы. Але ж абставіны былі не тыя…
А зараз прасіць грошай у Яна Сапегі было б няёмка, сваіх на
добрага каня не меў. Але Юдыцкі ўжо махаў у бок стайні і
нецярпліва пстрыкнуў пальцамі. Моцны хлапчына падвёў
неблагога каня пад сядлом і падаў повад Бражыну.

– Вы, пане, пачастуйце яе, – працягнуў на руцэ кавалак
сухара. – Падсолены. Вельмі даспадобы. Адразу прызнае за
гаспадара.

Бражына паслухаўся. Беручы сухар, заўважыў, што руцэ не
хапае мезенага пальца. Пакуль кабылка хрумстала пачастунак,
без спеху агледзеў падарунак, праверыў сядзельную папругу,



паторгаў страмёны. Усё было ў лад.
– Як падзяку за ўтрыманне Гнядка? – прамовіў да

Юдыцкага.– Што ж, думаю, гэта ганарова для нас абодвух? – ён
азірнуўся на грамаду за меркаваннем.

Усе згодна загулі, што гэта вельмі па рыцарску, з такой
нагоды і да шынка зазірнуць варта.

– Ну то едзем на магарыч? – запытаўся ў Юдыцкага і скочыў
у сядло.

Кабыла заўпарцілася, спрабавала падбрыкваць, але праз
паўсотні крокаў скарылася, а праз паўвярсты была і карчомка.
Выглядала як перанесеная з віленскага ці менскага тракту.
Бражына, паручнік Малей і Юдыцкі пакінулі коней пад нагляд
хлапца, занялі вольны стол і запатрабавалі пачастунку. Калі
перакулілі па першай чарцы, паручнік запытаўся: – Дык як жа
вашмосьці дастаўся гняды?

Бражына пераказаў лясную прыгоду, не адбягаючы ад
праўды, але трымаючыся шышынага нападу, як адзінага і
неаспрэчнага тлумачэння.

– Шмат гэтай набрыдзі па лясах, – пагадзіўся паручнік. –
Уцякуць з войска, а карміцца неяк трэба… Юдыцкі слухаў,
здавалася, рады вяртанню каня. Звычка Бражыны не давярацца
першым уражанням змушала ўважліва сачыць за кожным яго
словам ці выразам твару. Размова звычным парадкам перайшла
на царыцу і царыка, на ягоных правадыроў–ваяводаў. Што на
Маскве чуваць.

– Імяніты народ сплываецца! Як і падзеляць пасады ды
даравізны?

– Неяк паладзяць.
– Абы без крыві, але нешта мне падказвае, што такія надзеі

не маюць грунту, – прызнаў Малей.
– Глядзі, а то Зарудзкі цябе падсцеражэ, то і Сапега не

дапаможа! – папярэдзіў Юдыцкі. Паручнік толькі заўсміхаўся і
пакруціў галавою.

– Ці не збіраешся да царэвічава войска? – Юдыцкі кінуў на
Бражыну дапытлівы погляд.–Вунь колькі з'ехалася і канца не
бачна.



– Не такога імянітага роду, каб царэвіч спакусіўся на мае
паслугі, – аджартаваўся Бражына.

Юдыцкі з недаверам пакруціў галавою.
– Не кажы, – даволі горача запярэчыў Юдыцкі, – чалавек з

галавою сваё месца згледзіць і адстоіць. – Не ўсім шанцуе,–
запярэчыў Малей. – Вось наслаў царык на Ніжні князя Сямёна
Вяземскага. Разбілі яго ніжагародцы, а самога павесілі на
плошчы. Вось і знайшлі яму месца! З ніжагародцамі яшчэ будзе
клопат.

– Здараецца і такое, – прызнаў Юдыцкі.– Але вазьмі хоць
Зарудзкага…  Юдыцкі азірнуўся, нахіліўся да Бражыны і сцішыў
голас.

– Хлопец ні чытаць ні пісаць, родам з цярнопальскіх
месцічаў. З татарскага палону на Дон. З данцамі да «царэвіча»,
разам з Балотнікавым Маскву аблягаў. Той даручыў прывесці
войска на выручку Туле. Нашы кажуць homo novus, выскачка!
Але паказаў сябе і зараз кіруе Казачым прыказам дай Бог якому
радавітаму баярыну. І хто смелы нешта яму загадае ці ў нечым
перашкодзіць? З баярамі, з ротмістрамі, ці то кароннымі ці
нашымі, ладзіць найлепшым чынам.

Малей не сцяпеў, каб не кінуцца з удакладненнямі.
– Людзей мае больш чым Ражынскі. Чаму ж царэвічу не

цаніць такога памагатага? Трэба прызнаць, што не лянуецца.
Стражу сам правярае, дазоры вызначыць і наказ дасць.
Падмацаванні збірае.

Паручнік змоўк нібы пад цяжарам атаманавых заслуг і
здольнасцяў. Адразу ж заступіў Юдыцкі. Відавочна поспехі
Зарудзкага не давалі спакою лаўцам удачы. – Лазутчыкаў
рассылае і злоўленых дапытвае, – Юдыцкі на няўлоўнае
імгненне прымоўк і кінуў усё той жа дапытлівы погляд на
Бражыну.– У Ражынскага адзін клопат, так што глядзіш Заруцкі і
вышэй пойдзе.

Бражына абвёў поглядам застольнікаў. Усміхнуўся абодвум.
– Не іначай, вашмосьці, спакушаеце мяне кінуць свайго пана

і пашукаць ласкі іншага, – засмяяўся як мага нязмушана. – Але ж
гэта, як ні круці, рызыка. Можна і прагадаць.



– Калі на кінуў–рынуў, то канешне, – прызнаў Юдыцкі. –
Але маючы спрыянне… Вось прыкладам шведскім наймітам
маскоўскі цар грошай не пашкадаваў, – Юдыцкі нібы ўхваляў
гасудараву шчодрасць, якая магла дзеяць на шкоду і тушынцам і
каралю. Макей не застаўся абыякавым да спраў жолду.

– І ў нашым, вялікалітоўскім войску ведаюць, што кавалерыя
мецьме па пяцьдзесят тысяч штомесяц на таварыства. Пяхоце
менш, бо трыццаць пяць. Галоўны над войскам атрымае пяць
тысяч, а над кавалерыяй толькі чатыры, як і пяхотны. Усім
астатнім афіцэрам на гурт пяць тысяч на месяц. Няблага, калі да
іх прыстаць.

Бражына паказаў, нібы мяркуе, ці варта туды падавацца.
– Чаму ж вашы не бягуць? – запытаўся. – Заробак канешне

неблагі, калі галава ацалее. Ці не зусім паверылі?
– Там, канешне, няма той волі, што ў тушынцаў, – зазначыў

Малей.– Ну і да цара прыглядаюцца. Няпэўнасць усё–ткі…
Бражыну цікавіла, што Юдыцкі на такое далікатнае пытанне.
Але той не ўхіліўся і адказаў грунтоўна.

– Чаму, пытаеш, паверылі ва ўратаванне? Тых, хто не бачыў
забітага на ўласныя вочы, па–за Масквою большасць. Іх
спадзяванням адпавядала паверыць. Сяляне дагэтуль лічаць, што
баяры перашкодзілі царэвічу даць абяцаную волю за першым
з'яўленнем. Тыя, што за Балотнікавым пайшлі, дасюль не
даравалі і думаю не даруюць памешчыкам адмену Юр'ева дня.
Ім тасама абы царэвіч… Бражына паказваў, што не абазнаны ў
справах Масковіі, але вельмі цікавіцца.

– І дваранства на баяраў даўно зуб мае, – Юдыцкі быў рады
служыць сваім досведам. – У іх жа ні сойму ні соймікаў і з
гасударом сваім не паны–браты. Царэвіч, калі не сам адчуў іх
прагу мець кавалак правоў і ўлады, то нашы падказалі. Чаму ж
дваранству ды ратным людзям не далучыцца, калі ўвесь час
выстаўляўся са сваёй пашанай ды клопатамі пра «воінскі чын»?
За тым разам не атрымалася… Малей, як знаўца маскоўскіх
падзей, паварушыў вусамі, паківаў.

– Ад цара Васіля гэтага век не дачакаюцца, – пацвердзіў
рашуча і неаспрэчна. – Так што ўсім край неабходна прызнаць



царэвіча жывым.
Ясней не скажаш. Было відавочна, што і Юдыцкі не лічыць

уратаванне неаспрэчным. Нават больш таго…Але прызнаць
зручней і карысней…Калі ўся грамада выходзіла з шынка,
знадворку даляцелі гучныя крыкі. Хлопец Юдыцкага,
распіхваючы разявакаў, выскачыў на сярэдзіну вуліцы.

– Мой Сіўка!
Нейкі ярыжка намерыўся гнаць у намараную далеч

спраўнага сівога коніка.
– Плачу за жывога ці…  – голас Юдыцкага раптам абарваўся.
– Не трэба, пане!
Хлопец сунуў пальцы ў рот і пранізліва свіснуў некалькі

разоў. Сіўка, ужо адбегшы на сотню сажняў, раптам затанцаваў
на месцы, стаў дыбкі і, узбрыкнуўшы, выкінуў вершніка нібы з
прашчы. Гучны рогат разявакаў не абудзіў няўдалага канакрада
з непрытомнасці. Яшчэ адзін свіст паклікаў сіўку да гаспадара.

– Вось гэта муштра! – ў захапленні прамовіў Бражына.

БАРАНЮСЯ ІМЕМ БОГА!

Невялікае але гаманкое торжышча тоўпілася на цесным
пляцыку між будаў, зямлянак і хатак, некаторыя з якіх былі і
жытлом і крамкамі ўладальнікаў. Здавалася тут немагчыма
адрозніць пакупнікоў і гандляроў: ніхто нікога не слухае і ўсе
ўсіх гукаюць, прапаноўваючы продаж і абмен. Шныпарылі
здольныя сцягнуць, што дрэнна ляжыць, каб збыць яго ў іншым
канцы паселішча. Насцярожана выглядалі пакупнікоў гандляры
крадзеным. Бражына, прыпомніў, што не пашкодзіла б
пашукаць чаго–кольвек вартаснага са збруі. Пайшоў наўкруга
пляцыку, прыглядаючыся. Трое вакол неблагога каня стаялі
зводдаль, між будак, нібы наасобку ад агульнай гурмы. Двое пра
нешта дамаўляліся, трэці стаяў спіною да Бражыны і, упёршы
даўгое тапарышча баявой сякеры ў зямлю, ваўчком пакручваў
лязо, так што яно здавалася бліскучай булавою. Багатая збруя і
квяцісты, тканы золатам чапрак, пацягнулі прыгледзецца
бліжэй. «Мабыць прыперла баярына з грашыма, а збываць каня



на людзях сорам», – падумаў Бражына і ступіў крок–другі. Не
супраць будзе ўладальнік, калі нехта збоку пахваліць і каня і
рыштунак. Бо эфес райтарскай рапіры пад чапраком таксама
быў не бядняцкі, а гаспадар паставай і адзеннем пасаваў на
ваяра. Тых пару сказаў, што нехаця вымавіў, гучалі па маскоўску
з акцэнтам, але ясна і дакладна. Напэўна найміт. Як казалася,
немец.

Торг ішоў не вакол каня. Невысокі, спрытны чалавек,
апрануты не бедна, але не на меру пакупніка такога каня,
перакінуўшы на плячы рамяні пары страмёнаў, другую якраз
прыкладаў да сядла, захвальваючы тавар. Магчымы набыўца
адмахнуўся ад прапановы і моўчкі паказаў на трэцюю пару, што
пазвоньвала ў левай руцэ гандляра.

Той, увішны і пралазісты, не выглядаў на майстравітага, каб
гандляваць уласнымі вырабамі. Хутчэй за ўсё, як і сякернік, быў
з таго самапальнага войска, дзе кожны здабываў сабе сродкі на
пражыццё, гандлюючы здабычай. І гэты тавар быў хутчэй
зрабаваны ў якога рымара, чым узяты на пераможаным
непрыяцелю.

Трэцяя пара страмёнаў, сапраўды, была не ў прыклад
лепшай. Гандляр, паказаўшы пысай, на які каштоўны тавар
замахваецца пакупнік, нехаця павесіў адкінутую пару на плячо.
Нібы сумняючыся ў здольнасці ваяра заплаціць, распусціў вузел,
адно стрэмя падаў яму, другое ізноў прыклаў да конскага боку. –
А путлішчы, пане! Зірні на путлішчы! – ён правёў другою рукою
па моцным рэмені. – Шоўк! А тым не менш чыстая скура. Век не
парвецца! І шабля не возьме! – падахвочваў гандляр.

Бражына ступіў яшчэ пару крокаў, каб не надта назаляцца
са сваім прыгляданнем.

Мажлівы набыўца не спяшаўся пагадзіцца. Пакруціў у руках
выдатна каванае з багатай насечкай стрэмя. Па ўсіх прыкметах
завандравала сюды з Усходу. Можа з Крыму, а можа праз Казань
з купецкім караванам. Гандляр усё стараўся зазірнуць ваяру ў
вочы, каб не прагледзець і кінуць лічбу цаны ў той момант, калі
пакупнік канчаткова засмакуе ў тавары.

– Гэта ж бот век не выслізне! Ці то на падтрымцы, ці ў



нападзе стоячы, нага спаць будзе!
Відаць, апошняя заўвага падказала пакупніку ўпэўніцца, як

будзе з нагою, што мае спаць у стрэмені. Нахіліўся і, узняўшы
мысок бота насунуў на яго стрэмя. Прыціснуў да зямлі,
нацягваючы рукою путлішча. Парухаў нагою ўправа–ўлева.
Бражына, пераводзячы вочы на стрэмя, заўважыў як гандляр
пераміргнуўся з прыяцелем і той спыніў віраванне сваёй
смерцяноснай прылады. Ваяр, не разгінаючыся і не паслабляючы
рэменя, ускінуў галаву, нібы хацеў нешта запытаць ці выказаць
меркаванне, калі над яго галавою ўзвілося цяжкое стрэмя.

Усё адбылося імгненна. Ваяр таргануўся ўбок, страціў
устойлівасць і, атрымаўшы жалезам у плечы, торкнуўся тварам у
зямлю. Не паспеў ці не здолеў варухнуцца, як сякернік ускінуў
сваю страшную зброю над галавой. На тым бы і канец багатаму
набыўцу, але Бражына зрабіў скачок і даў выспятка сякерніку.
Чаму гэтыя двое не зважалі на сведку, Бражына і пазней не мог
даўмецца. Можа лічылі, што не асмеліцца ўмешвацца, бо такія
сутычкі нікому ў лагеры не ў навіну. Бражынаў бот дадаў
сякерніку імпэту на лішні крок. Нападнік кульнуўся цераз
ваяра, выпусціўшы тапарышча, і сякера ўпілася ў зямлю за
ахвярай. Бражына выхапіў кінжал, але супраць двух з кінжалам
не ўстоіш! Кінуўся да каня: там рапіра! На шчасце супольнікі не
рваліся ў бойку. Гандляр, упусціўшы стрэмя, адскочыў, як толькі
бразнуўся няспрытны таварыш. А той, падхапіўшыся, вырваў з
зямлі сякеру і кінуўся ўслед. Сціскаючы рапіру, ганец
насцярожана агледзеўся. Нездарма зазвалі ваяра ў гэты кут. Усё
здарэнне не прыцягнула нічыёй увагі. Бражына толькі зараз
павярнуўся да пацярпелага, які ачомваўся ад удару і перапуду,
усведамляючы, ад чаго ўратаваўся. Рашучасць незнаёмца
вырашыла, жыць яму ці ляжаць з рассечаным хрыбтом альбо без
галавы. Стрымліваючы стогн, цяжка ўзняўся на калені. Відаць,
атрымаў у чуллівае месца.

– Але ж ты і рызыкаваў! – прамовіў ваяр хутчэй у здзіўленні,
чым з удзячнасцю, вымоўна зірнуўшы на кінжал у руцэ
Бражыны.

Той сунуў кінжал у похву і, не выпускаючы рапіры з правай,



падаў левую, каб дапамагчы ўстаць.
– Вэрэ міхь міт Кготт, баранюся імем Бога! – натужна

ўсміхаючыся, прамовіў да ўратаванага. Сам не ведаў з якой
прыхамаці прамовіў па нямецку. Толькі зараз усведаміў
небяспеку свайго ўмяшання. Ваяр, глуха войкнуўшы, стаў на ногі
і пільна зірнуў у твар свайму збаўцы.

– Каб не твая цікаўнасць да збруі, быў бы ўжо ў Валгалле, –
сілячыся на жарт, азваўся ваяр па нямецку. – Не думаў, што такое
можа здарыцца побач з натоўпам.

Бражына ўсміхнуўся сваёй здагадцы прамовіць па нямецку.
Але дапытвацца, хто перад ім, лічыў няўчасным. Нібы не
ратаваў бы, не ведаючы племені. Ваяр пахіснуўся, цяжкаватыя
ўсходнія страмёны! Бражына, дацягнуўшыся, сунуў рапіру ў
похву і прапанаваў: – Давай ускараскаемся на сядло. А руку
трэба паберагчы, каб горш не развярэдзіць.

Той не пярэчыў. Не такі перад ім чалавек, каб рабіць
марсавую міну. Калі, нацярпеўшыся, уладкаваўся ў сядле і ўзяў
повад левай рукою, Бражына прамовіў.

– Ведаеш, цябе ж могуць перастрэць, а што ты з адною
рукою.

Ваяр адкрыта зірнуў на Бражыну і той зразумеў, што напад
быў не рабаўнічы, тут нешта іншае.

– Так па праўдзе, на сваіх паблізу не разлічваю, – прызнаўся
на Бражынаву перасцярогу. – Швед я. Таму ахову прымаю з
удзячнасцю, – усміхнуўся ён. – Шкода, калі твой учынак
змарнуецца якой поскуддзю.

Бражына падняў і звязаў страмёны, перакінуў цераз луку
сядла.

– Не кідаць жа гэткую здабычу.
Няспешна выбраліся на больш людную вулку і,

размаўляючы ні пра што, дабраліся да невялікага будана, збітага
з акораных і з большага часаных бярвенняў. Між бярвеннямі
тырчэў не вельмі ўдала закладзены мох, понізу будыніна была
абсыпана не надта старанна, але выглядала надзейна і мела над
дахам комін.

– Ну, вось і наш замак, – прамовіў ваяр і ціха свіснуў.



З будана выскачыў белавалосы хлапец, і Бражына ледзь не
ўсклікнуў, пазнаўшы суразмоўніка грума Юдыцкага. Ваяр
прамовіў нешта па шведску і той падскочыў дапамагчы.

– Ого, якія страмёны! – усклікнуў у захапленні.
Удвох з Бражынам сцягнулі ваяра з каня і шчасліва паставілі

на зямлі.
– Далей дам сабе рады, – усміхнуўся сваім дабрадзеям. –

Прабач, пане, не клічу ў госці.
– Пра што мова, – адмахнуўся Бражына. – Няхай хлопец

пашукае якога цыруліка ці кастаправа. Калі рубам прыйшлося,
то і нашкодзіць магло.

– Разумна раіш. Але спачатку хлопец з табою пройдзе, каб
рапіру маю забраць, – ён вымоўна зірнуў на хлапца і той пабег у
будан. Бражына разумеў, што ваяр з нейкай важкай прычыны
парушае законы гасціннасці, але непакоіцца за яго бяспеку. –
Будзеш паблізу, заходзь. А ў нечым спатрэблюся, пытай
Крыстэра Хёка ў кватэры князя Ражынскага. Даўжнік я твой
неаплатны.

Хлопец выйшаў з будана з кордам і пры двух пісталетах за
поясам. Вызваліў рапіру ваяра і сунуў сабе падпаху, паказаўшы,
што гатовы.

– Няма пра што гаварыць, – адмахнуўся Бражына. – А
наведаць – наведаю. Бывай здаровы, вашмосьць, адлежвайся! –
прамовіў, забіраючы рапіру ў хлапца.

– Яшчэ раз дзякую, – адказаў ваяр. – Здаецца, не зрабіў
гэтага дасюль.

Да сапежанскай рэзідэнцыі дайшлі без прыгод, грум
развітаўся кароткім паклонам заспяшаўся да свайго гаспадара.
Ля стайні Мінай старанна чысціў бражынаву кабылку і ганец
падышоў яшчэ раз прыгледзецца падарунку Юдыцкага. Усе
прылады ляжалі на разасланай дзяружцы.

– Зграбная дзяўчына, – Мінай пашлэпаў па холцы буланку. –
А той бялявы, што прыходзіў з вамі надоечы, ён і да пана
Юдыцкага прыбягаў з нейкімі даручэннямі, са Сцяпанам
балаболіў, халера іх ведае як разумеліся.

Гэта было нешта! Сцяпан без пальца! Грум Юдыцкага!



– Але пан Юдыцкі, здаецца не ва ўсім з імі трымае, –
удакладніў Мінай свае назіранні.

Расчасаў грыву вялікім драўляным грэбенем і пацягнуўся за
шкрэбалам. Бражына знямеў.

– Адкуль у цябе гэта шкрэбала?
– Згледзеў, беручы буланку са стойла. Маё амаль сцерлася, а

гэта нехта пакінуў.. А што? Чаму нельга?
Хлопец сунуў пальцы пад раменьчык і старанна зашоргаў,

прыгаворваючы.
– Вось! Раз пад волас, два па воласу! Аксаміт!
Задаволены шлэпнуў кабылку па азадку. Бражына міжволі

азірнуўся. Нікога.
– Паслухай, Мінай, – ціха прамовіў да хлапца. – Занясі

шкрэбала, дзе браў, і вазьмі сваё, але каб ніхто не бачыў. І нікому
ані слова!

Мінай зразумеў, што распытваць нельга. Паслухмяна сунуў
шкрэбала пад кашулю і нядбалым крокам скіраваўся да стайні.
Вярнуўся са сваім шкрэбалам і пачаў чысціць спіну кабылы, час
ад часу паглядаючы на Бражыну. Той ўсміхнуўся з палёгкай:
хлопец не дурань і чакае тлумачэння.

– Пра шкрэбала пасля пагутарым, – паабяцаў Бражына. – А
вось той бялявы, ён жа ў нейкага Крыстэра Хёка на паслугах.
Шведа ці немца?

– Не ведаю з якіх ён, але мне ні ён ні ягоны пан не
падабаюцца. Шпегі!– задзірыста, нібы яму не верылі, усклікнуў
Мінай.

Бражыну прыгадалася, як на пачатку сваёй службы быў
схільны ў кожным незнаёмым бачыць шпега ці выведніка. Як
пакутліва пазбаўляўся ад дзіцячай звычкі. Ведаў ад Малея, што
хлопец раскрыў інкогніта сапежанскага пасланца і адорвае яго
вялікім фаворам. Смех быў бы для яго абразай.

– Каб мець пэўнасць, што шпегі, адной непрыязнасці мала, –
прамовіў памяркоўна.

Мінай пільна азірнуўся і прашаптаў з тым жа адценнем
крыўды.

– А я не так сабе! Я, пане, на нядобрым іх падпільнаваў! Вось



крыж святы! Прыйшоў той бялявы, шу–шу ды шу–шу. То я
скеміў і поначы назіркам за Сцяпанам… Хата ў іх, зямлянка
можна сказаць. І відаць не так даўно яе прыдбалі, бо трэба было
да парадку яе прывесці.

– Тады іншая рэч, – пагадзіўся Бражына. Грэх адмахнуцца ад
такога рупліўца. Заўжды рупіла ведаць як мага больш, асабліва
калі сам адзін выязджаў у цёмную ноч, маючы за абаронцаў
толькі корд пры сядле ды ўласную пільнасць.

– Але як ты іх разумеў, бо той жа немец ці там швед?
Мажліва, чары выведкі развеюцца самі сабою і таямнічыя

намеры высвятляцца звычайнасцю.
– У тым, пане, і шчасце, што і бялявы гаварыў па нашаму,

хоць не зусім гладка. – І пра што была размова?
– Адкажу пасля шкрэбала, – прыжмурыўся Мінай.
– Ну, добра, – здаўся Бражына. – Значыць, пра шкрэбала…

Маё яно…  Мінай праслухаў лясную прыгоду нібы казку. З тым
большым запалам павёў свой аповяд. Спачатку шматзначна
памаўчаў, даючы слухачу перанесціся ў час і падзею.

– Яны, пане, ці то спяшаліся ці ленаваліся, але лазняку вакол
той хаціны не кранулі. Ззаду пад саменькую сцяну лёгка
падкаціцца і слухай сабе, пакуль не абрыдне.

– Што, скрозь сцяну чутно? – запытаўся Бражына.
– Там адно найменне сцяна, – хмыкнуў Мінай. Над зямлёю

пара вянцоў ледзь не з жэрдак і між імі моху і на лякарства не
збярэш, шчыліны – палец пралезе. Адно, што сапці ці крактаць
нельга: і яны пачуюць.

Бражына пахваліў дакладнае акрэсленне сітуацыі і паказаў,
што гатовы пачуць самае істотнае. Мінай моўчкі кіўнуў, што
разумее і прыступіў да выкрыцця змовы.

– Цеснавата тут у цябе, голас належаў таму бяляваму, –
патлумачыў Мінай.– Выходзіла Сцяпан быў за гаспадара, ці
ягоны пан, Юдыцкі значыць… – Затое бяспечна, – другі голас,
Сцяпанаў значыць, адказвае. – Каму ўзбрыдзе ў галаву
западозрыць, што тут нешта важнае адбываецца.

– Слушна, – прызнаў гэты госць.
Мінай прыгледзеўся Бражыну, ці прызнае, што ўсё–ткі



знайшоўся дапытлівы, западозрыў і нездарма. – Пан Ільяш кажа,
цар Дзьмітрый шпегаў баіцца, то паўсюдна віжоў рассылае, –
кажа Сцяпан. – Усіх баіцца, і шведаў і жыгімонтавых, так што
часцей азірайцеся.

Бражына ўсміхнуўся, падміргнуў дабраахвотнаму
выведніку.

– Не здагадваліся, што наш уплішчыўся раней за шведаў і
немцаў. Мінай паружавеў задаволены, але тут жа ўздыхнуў
вінавата.

– Пасля было не разабраць. З нечым корпаліся, грукалі. А
затым пра грошы. Абы грошы, – Сцяпан так нядбала прамовіў,
нібы са знаўствам. – Хады знойдуцца. Пан пры гетмане чалавека
мае, пры князю Ражынскім, значыць.

– О, такі чалавек на кручку заўсёды будзе патрэбны, – той
швед у адказ. Мінай злосна хмыкнуў. – Мне так здалося, пане, –
насмеліўся на заўвагу, – Сцяпана кальнула, што і ён разам з
панам сваім на кручку. І можа стаць непатрэбным. Яшчэ здалося,
нібы той бялявы хацеў бы і Сцяпана выкарыстаць супраць пана
Юдыцкага.

Бражына ўхвальна паківаў галавою.
– Такі ў шпегаванні звычай. А калі ж наступная сустрэча? –

запытаўся нецярпліва.
– Па словах Сцяпана, на другі дзень як ягоны пан вернецца.

Выходзіць заўтра, але можа акурат сёння ноччу, – як нешта
звычайнае паведаміў бывалы выведнік Мінай.– Гэта як лічыць
прыбыццё.

Стоячы па другі бок буланкі, Бражына злавіў руку хлапца і
моцна паціснуў. – Малайчына, хлопча, але той швед моцна
патурбаваны і адлежваецца! Што ж пачнем?

– Прасачу, пане, – ахвяраваўся Мінай.– Альбо той бялявы
з'явіцца, альбо Сцяпан да іх пойдзе.

– Урэшце, калі марна прасядзім, не схуднеем, – вырашыў
Бражына да вялікай радасці свайго памагатага.

Размова можа пайсці па нямецку, таму дамовіліся, што
Мінай стане на старожы, а слухаць Бражына будзе сам.
Паручніку вырашылі пакуль нічога не казаць. На пэўнае



здзіўленне бялявы з'явіўся, але не забавіў, крутнуўся ля стайні і
амаль непрыкметна знік. Выправіліся пешкі, можа таму і
спазніліся. Асцярожна агледзеўшы наваколле, заўважылі двое
коней пад трухлявай паветкай і каля яе бялявага памагатага . Ён
не надта крыўся, відаць сцярог коней, але і ўваход у зямлянку
меў на воку. Сцяпана бачна не было. Мажліва сядзеў з панамі.

– Вось сюдой паўзіце і бачком да сцяны, паказаў Мінай
дарожку пад кустамі. – Толькі ж ціхенька, да зямлі шчыльней і
на галінкі зважайце, каб той не згледзеў, – папярэдзіў шэптам.

… Як і Мінаю сваім часам, не адразу чулася, як хацелася б.
Але пакрысе вуха прызвычаілася і мала што пралятала
незразуметым. Шкода ўпушчанага, але і так слухаць было што…
– А ліцьвін твой не абы дзе, у пана Сапегі атабарыўся, як свой.
Не думаеш, што мог усё падстроіць? – голас Юдыцкага
пазнаваўся лёгка.

Даляцела гучнае хмыканне з выразнай насмешкай. Швед са
стогам крактануў і азваўся па нейкім часе. – Каб ты сам ляжаў
пад той сякерай… Нямала паваяваў, каб не скеміць, дзе ўдаюць,
а дзе насамрэч забіць наважыліся. Пароль назваў і руку падаў
належную. Праўда, у правай трымаў кінжал.

Бражына замёр ад нечаканасці. Пароль? – не паверыў
пачутаму, але адкінуў роздум на пасля.

– Калі пароль, то ведаў каго ратуе. Нічога сабе тарапаты! –
паспачуваў Юдыцкі.

Пачуўся ўздых і голас Хёка.
– Ведаў…  Гэта ты трапна… Не пры кожным пароль

падаваць, – адзначыў швед. – Можа чакаў, калі вызвалюся з тым
торгам. Нас не пахваляць, калі нітку абарвем. Хопіць твайго
нападу ў лесе…  Ізноў пачуўся цяжкі ўздых. Напэўна давалася ў
знакі прыгода са страмёнамі. Відаць сустрэчу нельга было
адкласці, калі цярпенні не затрымалі… – Усё ж не ясна з маім
нападам, – з ноткай трывогі вярнуўся да справы Юдыцкі. – Ці
мяне ўвялі ў зман, ці ён не той, за каго зараз падаецца. Што
сапежанскі, сам не хавае. – ён памаўчаў. – Калі гэты ганец нейкім
чынам даведаецца пра наша… знаёмства і ён не ваш, то
сустрэўшы мяне ў каралеўскім войску…  – Можа трэба было



прызнаць яго канакрадам?– насмешліва запытаўся Хёк. – Ды
адразу павесіць, калі ў лесе не пашанцавала?

– Дык жа Гнядко ад жарабяці пры мне, не мог мяне не
прызнаць, – услед Хёку засмяяўся Юдыцкі.

Смех змоўшчыкаў падаўся Бражыну брыдкім, нават
абразлівым. «Калі б я да вашага рогату далучыўся, усім тром
было б не да весялосьці,» – хмыкнуў сам сабе.

– Але пры чым тут Сапегі, калі ён наш? – швед палічыў што
досыць жартаў.

– Ты ў справах Княства мала абазнаны, – крыху паблажліва
прамовіў Юдыцкі. – Сапегі, брат, усюды пры чым. Наш вялікі
канцлер чалавек важкіх здольнасцей, – даводзіў павучальна, – не
горш вашага Оксэнштэрны. Не Леў Сапега Мнішхаў, хутчэй яны
яго апекі шукалі.

– Бач які сын Княства! – рагатнуў Хёк.– Але згодны, тваё
меркаванне больш адпавядае сапраўднасці. Завадатар
маскоўскай інтрыгі, несумненна ваш вялікі канцлер, іншыя хіба
што здатныя скамарохі.

– Сваё даражэй, – неяк вінавата прамовіў Юдыцкі. – Урэшце,
не так супраць сваіх стаю, як супраць маскавітаў.

– Слабое суцяшэнне, вашмосьць, – бязлітасна спраставаў
швед. – Зробіш, што загадаем. Як і я, не маеш выбару. Хоць я і
швед, больш ваяр чым выведнік, але не ведаю, калі дадуць асесці
на ўтульнай мызе, а запрацаваў на яе сумленна.

Юдыцкі ніяк не азваўся на кпіну. Мабыць адчуў розніцу між
ім і гэтым Хёкам. Швед працуе на сваіх, а ён, ліцьвін… Бражыну
раптам падумалася, ці не ўблытаўся па маладосці, хоць бы з–за
адданасці кальвінскім Радзівілам. Тыя здавён са шведамі то
б'юцца то цалуюцца.

– Пра шведскую карону для варшаўскіх Вазаў Сапегам не
баліць, – Юдыцкі працягваў пераконваць недасведчанага
супольніка. – Ім колішнія ўладанні на Смаленшчыне вярнуць.
Уплывы на Крамлі такім царом забяспечыць, каб пасля не
спакусіўся на страчанае. Вас з Інфлянтаў выперці і Сапегам і
Радзівілам важна. Рыга, вольны сплыў па Дзвіне. Таму
стараюцца караля Жыгімонта наставіць, нібыта, адтуль бліжэй



да стакгольмскага трону, чым з Гданьска.
Абодва зарагаталі, швед крыху змушана. Бражына пакруціў

галавою. Гадай тут, дзеля чаго Юдыцкі пляце павуцінне з гэтым
шведам, калі так вялікага канцлера нахвальвае!

– Значыць, Сапегі ў нечым з гетманам Жулкеўскім згодныя:
вунія без вайны, праваслаўны каралевіч на Крамлі? – удакладніў
швед. – Няблага б знайсці якога небараку пры вялікім канцлеры
вашага Княства. Цішыня запанавала на добрую хвіліну. Відаць
Юдыцкі прыкідваў на якім адказе больш выйграе.

– Можа і ёсць, – пагадзіўся нібы нехаця. – калі не
пакрыўджаныя, то бедныя і сквапныя. Іх прасцей перакупіць…  –
Лягчэй пайшла б наша бліжэйшая задача, – прамовіў швед, – не
даць войскам Ражанскага і Яна Сапегі перакінуцца да караля,
калі Шуйскі пойдзе на дапамогу Смаленску. А тым часам нашы
падмацуюць Шуйскага і разам удараць і па Жулкеўскаму і па
каралю. Калі вашы загразнуць на Масковіі, Інфлянтаў Вялікаму
Княству не мець! А Вялікі Ноўгарад зваліцца нам у рукі нібы
спелы яблык… Так што трэба баламуціць тую канфедэрацыю…
І да вашага вялікага канцлера чарга дойдзе…Тым больш і палякі
ва ўсёй аферы яго вінавацяць.

Юдыцкі азваўся не адразу.
– Не ва ўсім маюць рацыю, – зазначыў з выразным націскам.

– Важна, каб царэвіч Дзьмітрый не ўдарыў Шуйскаму ў спіну. –
Яшчэ мінулым вераснем у Тушыне даведаліся, што Шуйскаму
далі час да Пакравоў дамовіцца з ліцьвінамі альбо саступіць ім
гасударства. Не так пайшло, але папярэджанне застаецца. Лепш
аб'яднаць Дзьмітрыя з Шуйскім. Хто каго паб'е, яны Жыгімонта
ці наадварот, вам жа без розніцы, калі вы пра Ноўгарад і яго
землі марыце.

Хёк з'едліва засмяяўся.
– Пірава перамога для абодвух? Няблага! Так і Жыгімонту

Вазу мара пра шведскую карону з галавы выветрыцца, –
прызнаў швед. – А ліцьвінам у Інфлянтах давядзецца па
ранейшаму супраць нас адным стаяць. Бо калі б Хадкевічу
больш войска…А нам жа і Пскоў патрэбен. Бражына ўспомніў
прадказанне вялікага канцлера, што шведы скарыстаюць смуту,



паквапяцца на Ноўгарад, а то і далей. Стрыманы смех належаў
Юдыцкаму.

– Ты нібыта спачуваеш Хадкевічу ў яго нястачах з
жаўнерствам. А не баіцеся, што кароль з Дзьмітрыем
аб'яднаецца? Масковію захопяць і пасля разам супраць вас
выступяць.

Ці то швед быў зусім не пасведчаны ў маскоўскія падзеі, ці
Юдыцкаму карцела выведаць яго асабістае стаўленне да
каралеўскіх намераў, горача падтрыманых «каморнай радай».

– Гэта было б небяспечна, – прызнаў швед. – Але на такое
аб'яднанне час патрэбен. Ды і Жыгімонту не рэзон нейкаму
прыблуду шапку Манамаха саступаць. Невядома яшчэ, чым
валацуга адплоціць, калі на Крамлі ўсталюецца.

Бражына не адчуў у тоне Хёка прыязнасці да тушынскага
цара.

– Канешне Швецыі ў шкоду, калі Рэч Паспалітая памацнее
за кошт Масковіі. Зямлі не мерана, люду – не лічана… Калі
разам на Швецыю пойдуць, не ўзрадуешся! Глядзіш і за мора
давядзецца адступіць.

Але ціхі смех шведа нібы выключаў страх перад падобнай
мажлівасцю.

– Так што прыглядайся да майго знаёмца, – прамовіў з
націскам, вяртаючыся да рупнага пытання. – Думаю, лепш яго не
кранаць, – падкрэсліў Хёк. – Выкрасці паперы пры нагодзе гэта
так… прыдалося б… У цябе будзе важнейшы клопат на шыі.
Лісты падрыхтаваны, чалавек таксама. Можаш не цырымоніцца.
Твая галава, каб стралец быў бездакорны. Ну і знікнуць у
адпаведны момант. Бо Жулкеўскі і на вострую палю можа
ўссадзіць, калі здагадаецца.

Працяглае маўчанне падказвала, што размова дабягае канца.
– Калі выправа пойдзе па нашай мыслі, павінна ўдацца, –

прамовіў Юдыцкі.– Нават уцякаць няма патрэбы, чвэрць мая
канчаецца, змагу ад'ехаць без перашкод і падозраў.

– Тады, здаецца ўсё, – швед, здавалася, падводзіў рысу.
Пара было адпаўзаць, пакуль каторы не выйшаў. Крыху

аддаліўшыся, даў знак Мінаю і паспешліва рушыў да рэзідэнцыі.



Не азіраўся, пэўны мінаевай аховы.
Заваліўшыся на пасланне, адчуў як стаміўся, але доўга не мог

змружыць вачэй. Не давалі супакою думкі. Юдыцкі пры царыку,
ён жа са шведамі і Ян Сапега яго не адпрэчвае. А грум ягоны на
стала ўплішчыўся ў сапежанскую рэзідэнцыю. Якую ролю
выконвае хлапец, застаючыся тут падчас адсутнасці Юдыцкага?
Чаму той не бярэ яго з сабою? Выглядае, Сцяпан не так грум, як
пасланец між шведам і Юдыцкім. Каму кінецца ў вочы, калі
сустрэне служку шведа ў гаманлівым шынку. І з тым здабычным
Гнядком: Юдыцкі насамрэч яго не згледзеў ля Лаўры, ці быў
змушаны прыкідвацца тут на двары? Апошняй думкай была,
калі ж вярнуўся Юдыцкі?

СМЕРЦЬ МІНАЯ

Але назаўтра найперш падумалася не пра Юдыцкага. Ледзь
золак устрывожаны паручнік аклікнуў Бражыну праз
адчыненыя дзверы.

– Пайшлі. Нашага Міная знайшлі з нажом у спіне.
– Нежывы?!– але падсвядома адчуў бессэнсоўнасць пытання.
– Панесла яго халера поначы! – замест адказу прамовіў

паручнік.
Яны пайшлі пустою вулкаю. Двое хлапцоў з дзяружкай за

пару крокаў услед.
– Цікаўскі быў. А навокал такія закалоты. Усё марыў

выведнікам быць ці ганцом, як ты. Можа таму і трапіў у бяду.
Абодвум прыхільнасць Міная да сапежанскага ганца,

гатовасць прыслужыць чым–кольвечы, бачылася менавіта так.
Але Бражына адчуваў страту вастрэй. Мінай высачыў Юдыцкага
са Сцяпанам. Дапамог ухапіць нітку пакуль невядомага але
злавеснага клубка. І вось такі канец.

– Стаў для некага нежаданым сведкам, – няпэўна выказаўся
Малей.

Уводзіць паручніка ў іх з Мінаем таямніцу Бражына лічыў
заўчасным. Але ці не вінаваты ў гібелі хлапца? Сцярог яго і не
ўсцярогся сам. І дзе зараз Юдыцкі са сваім грумам–супольнікам.


