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Вокны ў доме генерала Лавашова ярка свяціліся
дапазна. Хоць гасцей сабралася няшмат, але вячэра
выдалася вясёлай і шумнай. За сталом побач з гаспадаром
сядзеў апрануты ў чорную шаўковую расу праасвяшчэнны
Варлаам, магілёўскі архіепіскап, сівабароды стары з
уважлівымі вачамі, якога на гэтай вячэры суправаджалі
іераманах Эраст і пратаірэй Спратаноўскі. Леваруч ад
гаспадыні размясціліся саветнік губернскага ўпраўлення пан
Гжыбоўскі з дачкою, маёр Катухоў, гувернантка і аканом
Лавашовых, яшчэ некалькі маладых людзей.

У застоллі найболей спрачаліся пра магчымую вайну з
Напалеонам, і, назіраючы за тварамі прысутных, няцяжка
было здагадацца, што тут сабраліся далёка не аднадумцы,
праўда, не кожны імкнуўся шчыра выказвацца.

— Няхай толькі палезе, мы яго шапкамі закідаем, —
зычна сказаў гаспадар, твар ягоны наліўся густою
чырванню, што асабліва падкрэслівала шчыры патрыятызм.

— Напалеон усю Еўропу прайшоў, так раскруціў сваю
славу, што ого-го! — асцярожна заўважыў пан Гжыбоўскі і
схаваў ў пышных сівых вусах усмешку, якая азначала
адначасова захапленне і з’едлівасць.



— А што вы думаеце пра гэта, ўладыка? — звярнулася
да архірэя Разалія Патапаўна — набожная жонка генерала
Лавашова, апранутая ў ліловую сукенку з белым
карункавым чапцом на галаве..

— На ўсе воля боская, — спакойна адказаў
праасвяшчэнны Варлаам, адсоўваючы ад сябе пустую
талерку. — Рыбка у вас, Разалія Патапаўна, адметная!
Прышлю свайго кухара, каб перапісаў рэцэпт.

— Чаму вы, уладыка, ніколі не хочаце гаварыць са
мною пра палітыку? — пакрыўджана спытала Разалія
Патапаўна, але вочы яе пры гэтым смяяліся. — Ці вы, як усе
мужчыны, лічыце, што жанчына не павінна цікавіцца такімі
праблемамі?

Архірэй прыязна паглядзеў на гаспадыню, прыгладзіў
доўгую сівую бараду, адказаў:

— Гутарыць з вамі, Разалія Патапаўна, — адна
насалода. Але пра вайну я нічога добрага сказаць не магу,
такая падзея — заўсёды страшнае выпрабаванне для
кожнага народа. Хмара, якая насоўваецца з Захаду, можа
прынесці шмат гора. І дай Божа, каб вецер развеяў яе, бо, у
першую чаргу, яна закране чорным крылом моладзь, — ён
хітнуў галавою у той бок стала, дзе сядзелі маладзейшыя
ўдзельнікі вячэры.

Генералаў сын Вадзім падняў фужэр, напоўнены
чырвоным віном, горача сказаў:

— Гэта не віно, гэта кроў нашай Радзімы! Прычасцімся,
каб аддаць сваё жыццё, калі спатрэбіцца, за яе вольнасць!

За сталом пачуліся бадзёрыя воклічы: “Ура! Брава!”



— Дзеці... Яны яшчэ зусім дзеці, — прамовіла Разалія
Патапаўна, з замілаваннем пазіраючы на сына.

Усе выпілі і прыняліся з апетытам закусваць. Слугі,
прыбраныя ў блакітныя ліўрэі з жоўтаю аблямоўкаю,
падносілі новыя стравы. Да шматлікіх закусак і салатаў,
якімі ўжо быў застаўлены стол, прапанавалі заліўныя рыбу і
мяса, потым — сакавітую смажаніну з гароднінаю. У
невялікіх шклянках падавалі англійскі портэр і мясцовае
салодкае піва, за здароўе гаспадароў і гасцей пілі чырвонае і
белае віно.

Генерал Лавашоў чуйна сачыў за тым, у якую плынь
скіроўваецца гаворка за сталом. Хоць ужо шэсць гадоў быў у
адстаўцы, але цікавіўся тым, што адбываецца ў войску. На
вячэры ён часта запрашаў афіцэраў, з якімі любіў
пагаварыць пра палітыку і міжнародныя адносіны, пра
новае ўзбраенне. І сёння гаспадар не прамінуў, каб не
спытаць у маёра Катухова:

— Як пачуваецца наша войска?
Усе вайсковыя навіны Лавашоў ведаў і сам, але пра

Расію і яе войска ён мог гаварыць без стомы і бясконца, бо
гэта яна прыклікала яго на службу, дала магчымасць
зрабіць кар’еру, даслужыцца да генерала, атрымаць добры
надзел у далучанай Магілеўскай губерні і спакойна
дажываць век з сям’ёю, таму лічыў, што яму вельмі
пашанцавала, бо выйшаў ён з беднага роду, ад якога нічога,
акрамя дваранскага звання, у спадчыну не атрымаў.

— Цудоўна, Павел Ніканавіч! — адказаў Катухоў. —
Гэта ж як мы збіраліся ў паход сюды, на захад, дык у Маскве



такі гвалт усчаўся! Хто не хоча пускаць сына на вайну, хто
ад палюбоўніцы адарвацца не можа, а мяне цётка з
дзядзькам адразу блаславілі. Разумныя людзі ведаюць, дзе
рукі можна пагрэць. Войска абжываецца, умацоўвае заходнія
межы, нават карты ўсім палкам раздалі, апранулі пад
прусакоў. Так што стаім у поўнай баявой!

— Войска ў нас слаўнае, — задаволена адзначыў
генерал. — А вось урад прадажны!

— І не кажыце, — згадзіўся Катухоў. — Сядзяць, псуюць
паперу, а карысці з іх аніякае! Самі не працуюць і іншым
перашкаджаюць. З нашых паходаў адразу паплылі жывыя
грошы ў дзяржаўную казну, а якая рахуба ад гэтых пісакаў?
— Катухоў засмяяўся, агаліў жоўтыя ад табакі зубы.

Каб падтрымаць гаворку, пан Гжыбоўскі заўважыў:
— Чаму ж? Урад па-свойму дбае пра дзяржаву, рыхтуе

рэформы...
— Дзякаваць богу, галоўнага рэфарматара Сперанскага

адхілілі ад пасады і выслалі! Быў статс-сакратар самога цара
— і няма! Вось што здараецца з рэфарматарамі! — весела
заўважыў Катухоў, паглядваючы на дзвюх прыгожых
паненак, якія сядзелі побач з ім.

Адна была ганарыстая, з цяжкаватым падбародкам, які
вытыркаўся ўперад, але даволі прыемная шляхцянка,
цёмнавокая, дачка пана Гжыбоўскага Ева; другая — у белых
кудзерках валасоў вакол пяшчотнага ілба, гувернантка
дзяцей Лавашова Марыля. Паненкі асабліва ў гаворкі не
кідаліся, але Катухоў не прамінаў лішні раз зірнуць на іх,
каб зразумець, ці падабаецца ім тое, што ён гаворыць, і



наогул, як яны ставяцца да яго.
— Мудрае рашэнне! Усіх рэфарматараў трэба

высылаць у халодныя краі, каб астудзілі гарачыя галовы, —
раздражнёна азваўся генерал. — Гэтыя рэфарматары нас у
жабракі загоняць. Кожны з іх уяўляе сябе пупам зямлі.
Разам са Сперанскім трэба было выслаць і графа Румянцава.
Перакананы, што яны абодва ў змове з Напалеонам!
Здраднікі! Хрыстапрадаўцы!.. Ёсць цар і шмат іншых
людзей, якія сапраўды гатовы паслужыць Радзіме. Дык не!
Розныя выскачкі так і лезуць, так і лезуць наверх!..

Слугі быццам падгадалі ўдалы момант, паднеслі
шампанскае. Гаспадар прапанаваў выпіць за Расію, яе
росквіт і непераможнасць. Усе выпілі, але далёка не ўсім
здалося салодкім віно, пачуццё разлому і расчаравання
чыталася ў вачах некаторых людзей, прысутных тут.

Пан Гжыбоўскі міжвольна зірнуў на сваю дачку і
сустрэў у яе позірку зацяты дакор. Дзяўчынка заўсёды была
ласкавай і паслухмянай, пасля смерці маці наогул вельмі
прывязалася да бацькі, аднак апошнім часам паміж імі не
было ранейшай згоды. Хто б мог падумаць, што зрухі ў
грамадстве так маглі паўплываць на адносіны ў сям’і!
“Нічога, ўсё перамелецца, мука будзе, — заспакоіў сябе пан
Гжыбоўскі. — Вунь як паглядвае на маю прыгажуньку маёр
Катухоў. Няблага было б зладзіць вяселле з гэтым расійскім
афіцэрам. Кажуць, у яго дзядзька багаты… А з грашыма
пры ўсялякай уладзе можна жыць і бяды не ведаць…”

Пасля выпітага шампанскага гаспадары запрасілі гасцей
у другі пакой, дзе іх чакала кава і розныя ласункі.



Прысутныя пачалі шумна падымацца з-за стала.
З задуменнасці пана Гжыбоўскага вывеў архірэй. Ідучы

побач, праасвяшчэнны ціха сказаў, што надоечы да яго
наведвалася сястра Гжыбоўскага, удава, якая прасіла
памагчы захаваць за сям’ёю прыход мужа-нябожчыка, айца
Андрэя, а гэта значыць, пашукаць сярод семінарыстаў
жаніха для старэйшай дачкі.

Гжыбоўскі скрушна паківаў галавою:
— Цяжка Галене, ведаю. Прашу вас, уладыка,

памажыце ёй. А я пастараюся зрабіць добрыя ахвяраванні
на архірэйскі дом. У сястры пяцёра дзяцей, такую сям’ю
трэба пракарміць і апрануць. Ды што казаць… Я сам ніколі
не адмоўлюся ёй памагчы, але ж, як вы разумееце, ці мала
што можа са мною здарыцца… Ведаю, якое ў вас чулае
сэрца…

— Гэта мой абавязак — клапаціцца пра ўдоў і дзяцей, у
мяне ж нікога няма, акрамя маіх святароў і вернікаў. Я для
таго завёў гэтую гаворку, каб паказаць прэтэндэнта ў
жаніхі.

Гжыбоўскі здзіўлена зірнуў на архірэя, які працягваў
гаварыць:

— У нашай семінарыі ёсць два самыя лепшыя
семінарысты. Першага я не дам… Вельмі ж да навукі
здатны, мовы ведае… Да таго ж граф Румянцаў, здаецца,
гатовы падтрымаць яго і паслаць у сталічную акадэмію,
гэтаму хлопцу рана пра жаніцьбу думаць. А вось другому,
бадай, можна прапанаваць прыбытковы прыход і
пляменніцу пана Гжыбоўскага.



— Ваша праасвяшчэнства, буду вельмі ўдзячны. Але
хто ён, гэты хлопец?

— Настаўнік Вадзіма Лавашова, семінарыст Насевіч.
Вунь ён з аканомам стаіць сціпленька ля сцяны і не ведае,
што мы ягоны лёс вырашаем.

Пан Гжыбоўскі зірнуў у той бок, куды паказаў архірэй,
убачыў побач з аканомам Ляснеўскім высокага
светлавалосага юнака. Прыемны твар, чысты лоб,
драбнаватыя рысы сведчылі пра тонкі розум і высокі дух.

— Знешне нішто сабе хлопец... А што там у яго
душы?..

— Я сваіх вучняў ведаю, — усміхнуўся архірэй. —
Добрая ў яго душа… Чалавек надзейны.

— Сардэчна дзякую, ваша праасвяшчэнства, — схіліў
галаву ў пашане Гжыбоўскі.

Архірэй звыкла блаславіў яго, сеў да стала, на якім
зыходзілі параю кубкі з гарачай кавай, прывабна красаваліся
на срэбным блюдзе пірожныя, расквечаныя крэмавымі
ружамі, стаялі вазы з яблыкамі і апельсінамі.

— Такая спакуса! — сказаў ён ціха, быццам сам сабе, але
словы гэтыя, перш за ўсе, датычыліся гаспадыні, якая ў гэты
час праходзіла міма.

Разалія Патапаўна ўдзячна ўсміхнулася і адказала:
— Вашымі малітвамі, уладыка! Дай вам Бог здароўя.
Архірэй адпіў глыток кавы, апёк вусны, паставіў

кубачак на стол, чакаючы, калі напой трохі астыне. Яго
позірк няўважліва слізгануў па тварах гасцей і спыніўся на
семінарысце. “Добры вучань... З яго можа атрымацца



выдатны святар. Калі Насевіч пагодзіцца ажаніцца з дачкою
нябожчыка-айца Андрэя, я пастараюся паспрыяць яму
зрабіць добрую кар’еру… Трэба даць магчымасць маім
гадаванцам хутчэй вылецець з семінарыі. Крый Божа,
разгарыцца вайна, пра якую шмат цяпер гавораць, дык
могуць і семінарыстаў пабраць у рэкруты. Няварта губіць
маладыя жыцці і разумныя галовы ў гэтай сусветнай бойні.
Калі паспеюць атрымаць сан, ніхто ўжо іх не кране...”

Сваё служэнне Богу архірэй бачыў у тым, каб рабіць
дабро людзям. Кожны раз, калі надаралася такая нагода,
твар ягоны маладзеў, разгладжваліся маршчыны, душа
напаўнялася цяплом, вочы свяцілася прыязнасцю і
ласкавасцю.
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Пасля вячэры наладзілі танцы. Зайграў аркестр,
размешчаны на балконе. Генерал Лавашоў, апрануты ў
зялёны мундзір з залатымі эпалетамі, ордэнамі і
георгіеўскаю зоркаю, спаважна вывеў жонку за руку на
сярэдзіну залы, урачыста прайшоўся з ёю ў паланезе, да іх
далучылася моладзь. Потым закруціліся свавольныя і хуткія
мазуркі.

Маёр Катухоў запрашаў на танцы па чарзе то Еву
Гжыбоўскую, то гувернантку Марылю. Гэтак ён рабіў
знарок. Хацелася паказаць ганарлівай і багатай шляхцянцы
Еве, што яна тут не адна прыгажуня. А беднай Марылі тым
самым намякаў, што хоць яна вельмі прыхільна да яго



ставіцца, але надзей у яе занадта мала.
Семінарыст Насевіч не асмеліўся кідацца ў скокі ў

прысутнасці архірэя, паводзіў сябе спакойна і стрымана, як і
належыць будучаму святару, але душу ягоную ахоплівала
такая віхура пачуццяў, што яму ледзьве ўдавалася
прыхаваць іх за напружанаю ўсмешкай. Ён у гэты момант
моцна раўнаваў Марылю да маёра Катухова, ненавідзеў яго
светлыя бровы, чырвоны разгарачаны твар, мундзір з
эпалетамі, вялізныя боты са шпорамі. Хлопцу здавалася,
што ён нават востра адчувае агідны пах поту распаранага
цела афіцэра.

“Госпадзі, як яна можа?.. Што яна знайшла ў гэтым
бугаі?” — у роспачы думаў ён, пазіраючы на мілы тварык
Марылі з кірпатым носікам, з непаслухмянымі кудзеркамі
валасоў, якія німбам свяціліся вакол ілба.

Архірэй Варлаам назіраў за танцорамі з лагодаю,
адчуваючы ў целе непрыемную стомленасць, якая пачала
з’яўляцца апошнім часам і жыла ў падсвядомасці як
нядобрае прадбачанне няшчасця. “Што я тут раблю? —
спытаў ён сябе. — Ці гэтак нам трэба ўсім цяпер жыць?
Бадай, так весяліцца могуць людзі толькі перад цяжкімі
выпрабаваннямі. Даруй, Госпадзі, нешта мне благое ўвесь
час мроіцца... Ад старасці, відаць, ад адзіноты. Нікога ў
мяне не засталося, акрамя гэтых людзей. Калі адмовіцца ад
сустрэч з імі, дык з кім я тады застануся?.. Зрэшты, годзе
ўжо з мяне танцаў-шманцаў, заўтра турботны будзень,
рана ўставаць…”

Архірэй дачакаўся канца мазуркі, падняўся. Следам за



ім падскочылі іераманах Эраст і пратаірэй Спратаноўскі,
якія не ў меру нагрузіліся дармовым віном, але сіліліся
выглядаць цвярозымі, ад чаго ўсе іхнія жэсты здаваліся
ненатуральнымі і смешнымі. Гэта раздражняла
праасвяшчэннага, ён ужо не раз выказваў сваю
незадаволенасць падначаленым, аднак не ўмелі яны
стрымліваць сябе: прага да хмельнай насалоды пераважала
ў іх пачуццё абавязку і гонару.

Гаспадары кінуліся ўгаворваць уладыку застацца.
Пачцівасць і ўдзячнасць чыталіся ў вачах Разаліі
Патапаўны, у свае словы яна ўкладвала столькі пачуцця,
што на вейках з’явіліся шчырыя слёзы. Генерал таксама
ціхім голасам нешта буркатаў на вуха праасвяшчэннаму.
Разгублены ад такой пільнай увагі і гасціннасці архірэй
зацягнуў зычным голасам: — Захавай, Госпадзе, людзі твая і
маёмасць твая…

Толькі пасля таго, як праасвяшчэнны Варлаам спаслаўся
на стому і дрэннае самаадчуванне, гаспадары пайшлі
праводзіць яго на ганак.

Айцец Эраст, ужо выходзячы з залы, на хаду перадаў
Насевічу, што архірэй чакае яго заўтра па абедзе.
Семінарыст недаўменна зірнуў у спіны святароў. Гэтая
прапанова магла азначаць, што заўгодна: як нешта добрае,
так і процілеглае.

“Яшчэ гэтага не хапала! І так душу д’яблы на часткі
разрываюць, дык у дадатак і архірэй нешта будзе
патрабаваць!” — падумаў ён раздражнёна.

Аднак Насевіч хутка супакоіўся. Ведаў, што ўладыка



заўсёды добра ставіўся да яго, цаніў за добрыя веды і
стараннасць. Менавіта ён прапанаваў генералу Лавашову
ўзяць Насевіча настаўнікам для сына Вадзіма.

Семінарыст толькі сабраўся запрасіць Марылю на
чарговую мазурку: надта ж карцела абняць яе станік,
адчуць рукою дзявочую далонь, блізка-блізка ўбачыць мілы
тварык, але ў гэты момант яго аклікнуў аканом Ляснеўскі:

— Чаго задумаўся, Янка?
— Ды нічога… Гэта табе падалося… — Ведаю, ведаю,

Марылю хочаш запрасіць на мазурку, — зашаптаў на вуха
Насевічу Ляснеўскі.

— І не лішне было б, я ж пакуль у манахі не
пастрыгаўся.

— Пойдзем да мяне, Янка, скажу табе нешта цікавае, —
пацягнуў семінарыста за рукаў Ляснеўскі на першы паверх
у пакойчык пад лесвіцаю.

Запаленая свечка цьмяна асвяціла невялікае
памяшканне, па-халасцяцку пракуранае, калыхнула цені на
сценах.

— Сядай, — запрасіў Насевіча гаспадар пакоя і паказаў
рукою на мяккае раскошнае крэсла.

Семінарыст сеў, адкінуў галаву на спінку крэсла,
сказаў:

— Госпадзі, як бы я хацеў мець такі дом з такою ж
мэбляю!

— Дарагі мой, для гэтага трэба займець высокі чын,
служыць цару, а туды, як ты разумееш, далёка не кожнага
дапускаюць. Нам з табой, як мурашам-нахлебнікам,



давядзецца карыстацца чужою мэбляю і ўяўляць, што гэта
наша дабро, — іранічна ўсміхнуўся Ляснеўскі, ставячы на
маленькі круглы столік пляшку чырвонага віна. — Дарэчы,
гэта не зашкодзіць нам выпіць пляшку “віна каметы” з
гаспадарскага стала.

— Леташняе віно? — перапытаў Насевіч. — Столькі
было гаворак пра камету, што лісіным хвастом гарэла на
небе, столькі пагрозлівых прароцтваў, а ўсё абышлося…
Засталося адно віно.

— Не спяшайся, Янка, падводзіць вынікі. Такая камета
раз на сто гадоў на небе з’ўляецца. Да яе новага прыходу
шмат што можа змяніцца… Эх, люблю я гэты малады
мускат з прысмакам свежага вінаграду!

Ляснеўскі спрытна адкаркаваў цёмную пляшку, наліў у
два высокія крышталевыя фужэры віно.

— А што ты хацеў мне сказаць, Міхал? — спытаў
Насевіч.

— Рэч, можна сказаць, непрыемная, а таму я страціў
жаданне гаварыць пра яе.

— Гавары, бо дзеці будуць заікацца.
— Ну, калі ты так настойваеш… Я хацеў цябе

папярэдзіць, што Марыля — шчырая каталічка, а таму
ніколі не пагодзіцца быць пападдзёй… Табе лепш забыць
гэтую дзяўчыну.

— А жонкаю маёра Катухова яна можа стаць? — з
запалам спытаў Насевіч. — Ён жа таксама праваслаўны!

— За Катухова, думаю, яна пайшла б. Кажуць, у маёра
багаты дзядзька з добрымі сувязямі і пасадай, — упэўнена



адказаў Ляснеўскі.
— Прызнайся, Міхал, а мо яна і табе падабаецца?
Ляснеўскі адкінуў галаву і зарагатаў, пасля раптоўна

сціх і сказаў, урачыста падымаючы фужэр:
— У мяне на сённяшні дзень ёсць адна каханая жанчына

— мая Радзіма, Вялікае княства Літоўскае! Дык давай мы з
табою, Янка, вып’ем за будучую перамогу Напалеона над
Расіяй і за вызваленне нашай зямлі ад прыхадняў!

— Э, за гэта піць не буду! — заўпарціўся семінарыст.
— Чаму? Ці ты вораг сваёй Радзіме?
— Я спавядаю праваслаўе, хутка святаром магу стаць. А

прыйдзе католік Напалеон, пазачыняе цэрквы, паадчыняе
касцёлы. Застануся я без працы і ўсялякіх сродкаў да
існавання! Мой бацька некалі быў уніяцкім святаром, а як
далучылі Літву да Расіі, уніяцкія храмы пазачынялі,
давялося яму мяняць веру. Цяпер псаломшчыкам служыць.

— Вось дзівак! — зарагатаў Ляснеўскі. — Быў папом,
станеш ксяндзом! Якая табе розніца, калі Бог адзін, Біблія
адна! Ну, чокнемся! Смага паліць!

— Вып’ем за сяброўства незалежна ад веравызнання, —
прапанаваў Насевіч.

— Малады, а ўпарты! За сяброўства! — Ляснеўскі
прыпаў вуснамі да фужэра, з насалодаю спаражніў яго,
дастаў калоду карт. — Ну, семінарыст, паваюем?

Малады азарт загарэўся ў вачах Насевіча. Яго заўсёды
захапляў дух спаборніцтва. У семінарыі ён лічыўся другім,
першым быў ягоны аднакурснік Рыгаровіч, які выдатна
ведаў грэчаскую мову і латынь.. Але ж хіба калі-небудзь



Рыгаровіч адчуваў слова гэтак, як Насевіч? Ніколі!
Пропаведзі Янку заўсёды ўдаваліся лепш. Сваю перавагу ён
адчуваў не толькі праз пахвалу настаўнікаў, але яшчэ і
таму, што вельмі натхнёна і светла яму пісалася, душа нібы
расчынялася перад светам, жадаючы абагрэць і ашчаслівіць
усіх прыгнечаных і зажураных. У картачнай гульні Насевічу
часта ўдавалася перамагаць Ляснеўскага, хоць той і быў
старэйшы гадоў на дзесяць ды яшчэ такі пракуда, што на
сваёй службе ўдала аблапошваў самога генерала Лавашова.

— Падужаемся! — з выклікам адказаў семінарыст.
— Дакладна сказана. Але я прапаную паваяваць. Ты

будзь Аляксандрам, а я — Напалеонам. Стол — поле бітвы,
— прамовіў Ляснеўскі і пачаў азартна раздаваць карты. —
Гэта не проста лакальная вайна. Тут вырашаецца лёс
Еўровы, а можа, усяго свету! Гэта кажу табе я, Напалеон
Банапарт!

Яны гулялі ў мар’яж. Янку дасталася карта бедная,
праўда, у працэсе гульні яшчэ ўсё магло перамяніцца.
Ляснеўскі, наадварот, паводзіў сябе так, быццам трымаў
поўныя рукі козыраў:

— Напалеон распачынае свой пераможны рух!
Трымайся, Аляксандр, за паветра! Французскі мар’яж
заўсёды нясе перамогу французам.

— А вось атрымай праваслаўнага кухталя! Для перамогі
над табою я апошняга козыра не пашкадую!

— Перамога?.. Якая ў цябе можа быць перамога?
Мар’яж! — у запале выкрыкнуў Ляснеўскі. — Як бліскаюць
твае пяты, Аляксандр, калі ты ўцякаеш ад майго войска! Га?



Бачыў? Падлічым ачкі!
— Падлічым! — усхвалявана выдыхнуў Янка, які

загодзь прыкінуў, што ў проігрышы не будзе.
Насевіч не пралічыўся. Гульня ладзілася. Ён з горыччу

падумаў: “Не шанцуе ў каханні, затое выйграю ў
Ляснеўскага…”

— Нічога, мы на цябе, Аляксандр, усёй Еўропай
насунемся! Задушым!..

— Напалохаў! Як насунешся, так і адсунешся, —
упэўнена адказаў Янка, бо якраз цяпер усё складвалася
вельмі ўдала. — Закрываю гульню, у мяне шесцьдзесят
шэсць ачкоў. Вось так, пан Напалеон!

— Ах, семінарыст! На гэты раз ты аказаўся мудрэйшы
за самога імператара. Каб расійскім царом быў ты, можа, я і
не пайшоў бы на Расію! А так пайду! Абавязкова!

— Не асмелішся!
— Пабачыш! Летам Напалеон будзе ў Маскве!

Успомніш мае словы! Хутка Радзіма наша атрымае
вызваленне… Вялікае княства Літоўскае будзе незалежнаю
дзяржаваю! Як ты, малады чалавек, не разумееш гэтага?

— Усё я разумею, пан Ляснеўскі, але, як кажа мой
бацька, калі паны б’юцца, у мужыкоў ілбы трашчаць.
Баюся, што ў гэтай бойцы мы нічога добрага, акрамя
кухталёў, не атрымаем…

— Вось з гэтага і пачыналіся ўсе беды нашай Радзімы!
Мы яе прадавалі за кавалак хлеба, за спакой сённяшняга
дня! Абы ціха было! Што заслужылі, тое і маем…

Ляснеўскі, безумоўна, выказваўся слушна. Насевіч не



мог аспрэчыць гэтае меркаванне. Яны памаўчалі. У цішыню
пакоя даляцела скавытанне сакавіцкага ветру. У прыродзе
ішла свая неабвешчаная вайна паміж цяплом і холадам,
вясною і зімою.

Насевіч дапіў віно, падняўся з крэсла.
— Мо яшчэ разок згуляем? — прапанаваў Ляснеўскі.
— Позна ўжо… Заўтра рана ўставаць, трэба

падрыхтавацца да заняткаў з Вадзімам.
— Ну, як хочаш...
Яны холадна развіталіся. Насевіч прайшоў па калідоры

ў сваю каморку, што мясцілася побач з кухняю. З другога
паверху яшчэ чулася музыка, недзе там з маёрам
Катуховым весялілася Марыля, клала яму руку на плячо ў
танцы, а Янку заставалася толькі марыць пра гэта. Ён
спыніўся і падумаў, а ці не падняцца да гасцей. Але тут жа
згадаліся словы Ляснеўскага: “Марыля не згодзіцца быць
пападдзёй...”

Семінарыст панура пасунуўся ў свой пакойчык, не
запальваючы свечкі, упаў на ложак, роспачна падумаў:
“Чаму я такі няшчасны? Вось Вадзім Лавашоў у свае
васемнаццаць гадоў толькі-толькі асвойвае азы матэматыкі і
пры гэтым лічыцца першым жаніхом у Магілеве, бо ягоны
бацька багаты! Генерал! Мае дзве вёскі, пяцьсот душ сялян і
дом у горадзе… Заўтра задам яму рашаць цяжія задачкі —
ён у мяне папацее! Няздара! Госпадзі, я хацеў служыць табе,
як служыць мой бацька у сваім бедным прыходзе. А
аказалася, што менавіта гэтае маё жаданне можа стаць
галоўнаю перашкодаю для таго, каб мне быць шчаслівым у



жыцці, каб ажаніцца з каханаю дзяўчынаю, займець з ёю
любых дзяцей…”

Яму згадаўся чысты з лёгкім румянцам твар Марылі, яе
залацістыя валасы, светлыя і бліскучыя вочы, да якіх так
пасавала блакітная сукенка. Сапраўды, такое хараство
патрабавала дарагой аздобы. Напэўна, яна не захоча ехаць
у вёску са святаром, каб жыць там сярод неадукаваных
сялян. “Як я адразу не здагадаўся, што ёй трэба іншыя
ўмовы, інакшы асяродак! А што я магу прапанаваць?..”—
безнадзейна прастагнаў ён, і слёзы навярнуліся на вочы.

Раптам прыйшло рашэнне. Ён падумаў, што трэба
адмовіцца ад кар’еры святара, а паступіць у медыцынскую
акадэмію, стаць вядомым хірургам, каб сваёю працаю і
талентам здабываць неабходныя сродкі для існавання. Мо
тады Марыля згадзілася б стаць ягонаю жонкаю. Ад гэтых
думак яму зрабілася светла на душы. Праўда, хвалявала
адно, ці захоча дзяўчына чакаць, пакуль ён скончыць
акадэмію? Паненкі стараюцца як мага раней выскачыць
замуж. Насевіч вырашыў неадкладна пагаварыць з
Марыляю, бо яна мо нават і не здагадваецца пра яго
пачуцці.

Заспакоены гэтымі думкамі, з галавою, злёгку
абцяжаранаю выпітым віном, Насевіч хутка заснуў, па-
юначы моцна і бесклапотна.

3

Ева ўвайшла ў спальню на дыбачках, каб не будзіць



кампаньёнку Кастусю. Але асцярожнасць яе была лішняю,
бо Кастуся, як толькі рыпнулі дзверы, адразу падняла
галаву над падушкаю, быццам і не спала.

— Як пабалявалася, паненка? Ці весела было? —
спытала яна.

— Звычайна… Тыя ж людзі, тая ж вячэра, тыя ж мазуркі
ды паланезы. Добра, што ты дома засталася... Няма чаго
ўспомніць. Як тваё горла?

— Палепшала, і жару ўжо няма.
— І дзякаваць Богу, пэўна, будзеш ачуньваць.
— Колькі ўжо можна? Амаль тыдзень адкачалася, самой

сорамна гэтулькі хварэць.
— Які ж сорам можа быць з-за хваробы? Тваёй віны няма

ніякай... Даруй, што пабудзіла.
— Ды я і не спала.. Так, дрымота нейкая. А якія

кавалеры былі ў Лавашовых?
— Якія там кавалеры? — расчаравана адказала Ева. —

Вадзім Лавашоў, Міхал Ляснеўскі, маёр Катухоў, архірэй са
сваёй браціяй, яшчэ нейкія людзі, я іх нават і не
разгледзела.

Кастуся хітра пасміхнулася і выказала здагадку:
— Пэўна, паненцы маёр Катухоў галаву затлуміў?
— Не падабаецца ён мне, Кастуся. Як я да яго ні

прыглядаюся, чужая душа, столькі ў ім самаўпэўненасці і
абмежаванасці адначасова! Хіба ж яго можна параўнаць з
маім Рычардам?

— Безумоўна, Рысік — казачны рыцар! Такі выхаваны,
прыгожы, далікатны! — падтрымала кампаньёнка сваю



гаспадыню.
— Ужо год няма ад яго ніякіх звестак! Я штодня думаю

пра яго. Ці хоць жывы, ці не загінуў? Ведаеш, нават
хацелася паехаць да яго бацькі пана Дабжынскага ды
папытацца, але ж неяк няёмка...

— Дык, можа, мне паненка дазволіць наведаць бацьку
Рысіка? Пан Дабжынскі вельмі мілы чалавек. Я ўпэўненая,
што ён з радасцю падзеліцца навінамі пра сына, калі толькі
яны ў яго ёсць.

— Не, не трэба, пачакаю яшчэ трохі. Каб ты ведала,
Кастуся, я проста сціскаюся ўся, калі гэты меднатвары
Катухоў дакранаецца да мяне. Тады з нянавісцю пачынаю
думаць, што гэта праз яго і іншых расійскіх прыхадняў я
страціла магчымасць быць побач з каханым.

Ева сціснула кулакі, твар яе засвяціўся рашучасцю і
ўпартасцю.

— Ведаеш, што найбольш абурае мяне? — спытала яна.
Кастуся здзіўлена зірнула на гаспадыню.
— Мой бацька!
— Што? — твар кампаньёнкі ненатуральна выцягнуўся.
— Так, мой бацька. Ён мне сказаў, што гатовы аддаць

мяне замуж за гэтага Катухова, бо, ці бачыш, сітуацыя ў
краіне вельмі нестабільная. Можа здарыцца вайна… Таму
нам трэба рыхтавацца да розных непрыемных
нечаканасцей. А замужам за багатым расійскім афіцэрам я
буду адчуваць сябе, як за каменнай сцяной.

— З пункту гледжання цвярозага розуму, можа, твой
бацька і мае рацыю, — разважліва выказалася Кастуся.



— Божа мой, якая тут рацыя можа быць? Большага гора
прынесці мне ўжо нельга, як толькі аддаць замуж за гэтага
невыноснага чалавека. Ты толькі ўслухайся ў яго імя!
Спірыдон Сідаравіч!

Ева ўтаропілася ў адну кропку, у зрэнках яе калыхалася
полымя свечкі.

— Паненка, а-у! Пра што так моцна задумалася? —
спытала Кастуся.

— Рысіка згадала, як мы з ім плавалі на лодцы па
Дняпры. Пераплылі на той бераг, і раптам з яснага неба
лінуў на нас дождж, такі густы, як з вядра! А мы
прытуліліся адно да аднаго моцна-моцна. Божа, якая я тады
была шчаслівая! Я ўсё аддала б, каб яшчэ раз у жыцці
перажыць тую хвіліну.

Ева села на Кастусін ложак, падкурчыла ногі, у смутку
апусціла галаву, чакаючы суцяшэння ад кампаньёнкі, якая
пасля смерці маці стала паненцы найлепшаю дарадчыцаю.

Кастусю ўзялі з беднай шляхетнай сям’і. Яна была
старэйшая за Еву на пяць гадоў. Паненкі хутка пасябравалі,
пачалі давяраць адна адной дзявочыя сакрэты. Цяпер Еве
было дзевятнаццаць. Яна ўжо часта думала пра сваё
будучае замужняе жыццё, пра дзяцей, аднак сваім мужам
нікога не магла ўявіць, акрамя Рычарда Дабжынскага.

— Ах, паненка, вернецца Рычард, прыедзе на белым
кані разам з войскам Напалеона, а мы выйдзем сустракаць
яго з кветкамі як героя. Я перакананая, што ўсё будзе
менавіта так.

— Дзякую, Кастуся. Каб ты мяне не суцяшала і не



ўгаворвала, я, напэўна, памерла б ад адзіноты. Але чаму ён
так доўга маўчыць? Няўжо нельга напісаць хоць бы два
словы?

— Мужчыны не любяць пісаць, але ж гэта зусім не
азначае, што яны не помняць любых паненак. Хіба ж можна
даверыць паперы самыя патаемныя зрухі душы? Хіба
магчыма выказаць словамі, тое, што адчуваеш? Як кахаеш!
Як чакаеш сустрэчы!

— Я змагла б, — упэўнена сказала Ева. — Каб толькі
ведаць куды, я напісала б яму такі прачулы і пяшчотны
ліст, што нават каменнае сэрца змагло б абудзіцца ад маіх
словаў.

Кастуся паправіла каштанавыя валасы, што выбіліся з-
пад карункавага чапца, усміхнулася.

— Мужчынам нашыя словы не надта і трэба. Калі яны
кахаюць, дык ім дастаткова бачыць нашыя вочы, адчуваць
цела… Тады ўжо каханне гаворыць нашымі вуснамі, а мы
толькі паслухмяныя рабы яго.

— Адкуль ты ведаеш пра гэта, Кастуся? — здзіўлена
спытала Ева.

— У кніжках вычытала.
— Госпадзі, Кастуся, табе ж таксама пара падумаць пра

замужжа, а я такая эгаістка: не хачу цябе ад сябе
адпускаць,...

— Не варта паненцы пра мяне турбавацца, — сказала
Кастуся і апусціла павільгатнелыя вочы. — Якое замужжа
пры маёй беднасці? За каго я пайду? За такога ж беднага
шляхцюка, як сама, каб пусціць на свет новых жабракоў?



— Навошта гэтак змрочна глядзець на свет, Кастуся?
Мяне суцяшаеш, а табе самой, аказваецца, спагада
патрэбна, — спахапілася Ева.

— Я змірылася са сваім лёсам, не наракаю… Што будзе,
тое і будзе, — адказала Кастуся, позірк яе пасвятлеў і
паспакайнеў.

— Кастусечка, як толькі я стану гаспадыняю, абавязкова
дам табе пасаг і пасватаю за добрага чалавека, пабачыш!
Усё ў цябе будзе цудоўна. Ты маеш такую добрую душу, а
таму вартая самага вялікага шчасця.

— Дзякую, паненка! Безумоўна, заўсёды трэба думаць
пра лепшае, тады пан Бог пачуе нашыя малітвы і дапаможа.
А цяпер трэба класціся спаць, бо вясновая ночка не такая
доўгая, як восеньская. Сорамна ўставаць пазней за сонца.

Кастуся працягнула руку, пагладзіла цёмныя Евіны
валасы, перахрысціла паненку, пажадала добрай ночы ды
прыемных сноў.

— Кожны раз, як кладуся спаць, пра адно думаю, каб
прысніўся Рысік, а ён не сніцца. Напэўна, зусім пра мяне не
думае, — пакрыўджана сказала Ева, лацвей укладваючыся
на сваім ложку.

— Усё ад Бога, паненка: і каханне, і сны, і ява. Давай
даверымся Усявышняму і не будзем апярэджваць час…
Дабранач...

Кастуся патушыла свечку, якая дагарала каля яе
пасцелі. У пакоі запанавала цемра. За акном шалеў вецер,
шумеў у кронах старога саду, разгойдваў цішыню, гатовы
разбіць яе нечакана моцным рухам.
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Ноччу прайшоў цёплы веснавы дождж, які змыў рэшту
снегу. Праз акно двор Лавашовых здаўся Насевічу
няўтульным і чорным. Аднак варта было сонцу вызірнуць з-
за хмаркі, як усё заблішчала ў промнях, вільготна
заіскрылася. Юнак адчуў лёгкае хваляванне ў душы, якое
раней заўсёды здаралася з ім перад іспытамі.

Янка толькі што ў час сняданку бачыўся з Марыляю.
Усё было звычайна. Дзяўчына прывіталася з ім гэтак жа
далікатна, як і з астатнімі. Яна даражыла гэтым месцам,
баялася яго згубіць, таму прыязна і ветліва ставілася да ўсіх.
Самы апошні слуга не мог бы паскардзіцца на
няўважлівасць панны Марылі, ці як называлі яе ў доме
Лавашовых, Марыі Філатаўны.

Насевічу ж хацелася нейкага асаблівага яе стаўлення да
сябе. Яна павінна ведаць, што ён кахае яе і чакае
ўзаемнасці. А для гэтага трэба было неадкладна пагаварыць
з ёю, інакш увесь ягоны план мог разваліцца, парушыцца з-
за нейкага расійскага маёра ці яшчэ якога чорта лысага.
Семінарыст зірнуў на гадзіннік, самы час было пачынаць
заняткі з Вадзімам. Напэўна, у гэты час і Марыля збіраецца
да Тані і Ані — дзвюх дзесяцігадовых дачок-блізнят
генерала Лавашова. Вясковыя дзяўчаткі ў такім узросце —
ужо работніцы, а панскія ўсё з лялькамі бавяцца. А можа,
так і трэба. Калі ў паненак з’явяцца ўласныя дзеці, яны, як
арліцы, толькі здалёку будуць назіраць, як гадуюцца іхнія
нашчадкі прыгоннымі нянькамі. Вось і Вадзіму



васемнаццаць гадоў, а душа панічова ніяк не ляжыць да
навукі. У будучыні ён сябе бачыць толькі вайскоўцам,
якому аніякія веды не трэба, абы былі сіла ды здароўе,
надзейная зброя і верны конь.

Пакоі, у якіх праводзілі заняткі Марыля і Насевіч,
знаходзіліся побач. Калі прыслухацца, можна было нават
пачуць галасы. Семінарысту вельмі хацелася сустрэцца з
дзяўчынаю цяпер, перад заняткамі, аднак ён спазніўся:
гувернантка ўжо займалася з дзяўчынкамі.

Янка ўвайшоў у свой клас. Вадзім чакаў яго, сядзеў на
падваконні і глядзеў на вуліцу, калі ўбачыў настаўніка,
выгукнуў:

— Нарэшце, вясна! На Дняпры зараз крыгаход! Цуд! Я
ўчора гадзіну стаяў, не мог вачэй адарваць. А крыгі
плывуць і плывуць… Так загледзеўся, што ўвесь свет
закруціўся і паплыў. Можа, збегаем, разам палюбуемся?..
Ну іх, гэтыя заняткі, да д’ябла!

— Дайце мне, Вадзім Паўлавіч, адпрацаваць свой
заробак, а потым ужо можна будзе падумаць і пра
адпачынак.

— Ну, працуйце, працуйце, — падпарадкаваўся
вучань, аднак у голасе ягоным прагучалі здзеклівыя ноткі.

Насевіч зрабіў выгляд, што не заўважыў насмешлівага
тону ў голасе Вадзіма, паказаў нумары задач, якія належала
рашыць панічу.

Вучань як быццам узяўся нешта крэмзаць на паперы,
але праз хвіліну-другую спытаў:

— Ці падабаецца вам Ева Гжыбоўская?



Каб адчапіцца ад надаедлівага паніча, Янка адказаў:
— Мне ўсе паненкі падабаюцца, на якую ні гляну.
Вадзім спачатку здівіўся, пасля хмыкнуў і нарэшце

зарагатаў. Праз смех ён паспеў сказаць:
— Не здарма пра папоў кажуць, што яны ўсіх прыгожых

прыхаджанак любяць! З вас, Ян Янавіч, атрымаецца
сапраўдны святар... Вы для гэтага ўжо гатовы душою і
целам...

Насевіч спакойна чакаў, калі ў Вадзіма пройдзе чарговы
прыступ смеху, каб спытаць:

— А табе толькі Ева падабаецца?
— Толькі яна! Такая непрыступная, гордая. Маёр да яе і

з аднаго боку хоча падмазацца і з другога, а яна аніякае
ўвагі!

— І ты хацеў бы ўзяць яе за жонку?
— За жонку? Нашто такія крайнасці? Я пакуль не

збіраюся жаніцца. Хачу ў войску паслужыць, як бацька.
Зрабіць кар’еру, навешаць узнагарод поўныя грудзі, а да
таго часу новыя нявесты вырастуць.

— А ўзнагароды вы, Вадзім Паўлавіч, дзе збіраецеся
зарабіць?

— Вядома дзе, на вайне!
— На якой?
— Усе роўна на якой! Ці мала войнаў бывае! Мой

бацька з кім толькі ні ваяваў: з туркамі, палякамі,
французамі… На маё жыццё войнаў хопіць. А вайна гэта
прыбытак! За верную службу цар адорвае пераможцаў
маёмасцю, вёскамі, душамі!



— А раптам фартуна здрадзіць вам?
— Ніколі! Расія занадта вялікая і магутная краіна! Як

гаворыць мой бацька, каго не закідаем шапкамі, таго завалім
трупамі. Дзякаваць богу, прыгонных у нашай дзяржаве
дастаткова!..

Насевіч зніякавеў ад такога адказу. Для паніча жывыя
людзі былі толькі гарматным мясам на шляху да ўзнагарод і
багацця. Так выхаваны былі ягоныя бацькі, з такімі
перакананнямі вырас і сын. Захацелася нагаварыць
маладому Лавашову абразлівых, гнеўных слоў, упэўніць яго
ў тым, што гэта вялікі грэх — будаваць сваю кар’еру на
крыві і няшчасці іншых людзей. Аднак семінарыст сябе
стрымаў, а толькі спытаў:

— Вы ведаеце, што куля не разбіраецца, дзе радавы
салдат, а дзе афіцэр? Раптам яна выбера вас?

— Усё можа быць. Загіну героем! Чаго курадыміць свет
да старасці, калі на цябе брыдка глядзець? — лёгка адказаў
Вадзім.

Насевіч скрушна пахітаў галавою. Паніч не цаніў не
толькі чужых жыццяў, а і свайго. Узнагароды для яго важылі
значна больш, чым загубленыя непаўторныя жывыя людзі.
Знікла жаданне размаўляць з Вадзімам, слухаць яго,
правяраць задачы. “Які з мяне можа быць духоўнік, калі я
свайго вучня не здатны перавыхаваць, змяніць ягонае
стаўленне да людзей? Усё ў гэтым свеце плыве сваім
рэчышчам незалежна ад мяне, застаецца толькі моўчкі
назіраць за падзеямі і прымаць тое, што пашле лёс,” —
расчаравана падумаў Янка, а вучню сказаў:



— Вам, Вадзім Паўлавіч, цяжкавата пасля ўчарашніх
мазурак засяродзіцца. Адпачніце, парашаеце задачы пасля
абеду самастойна, а заўтра паглядзім, што ў вас
атрымалася.

Вучань уздыхнуў з палёгкаю, хуценька склаў
падручнікі, прапанаваў:

— Мо злётаем на Дняпро да абеду?
— Дзякую, Вадзім Паўлавіч, але мне трэба сёння па

абедзе з’явіцца да архірэя ды і ў семінарыю тое-сёе
падрыхтаваць.

— Ян Янавіч, вы і так процьму ўсяго ведаеце, а яшчэ
вучыцеся і вучыцеся! Як ваша галава вытрымлівае? Так
зусім можна засохнуць!

— Кожнаму сваё.
— Я пабег, — Вадзім хуценька выслізнуў за дзверы,

быццам баяўся, што настаўнік перадумае і затрымае яго.
Насевіч накіраваўся ў свой пакойчык. Пасля ўчарашняга

тлумнага вечара ў доме панавала цішыня. Восень і зіма,
пражытыя ў сям’і Лавашовых, дапамаглі семінарысту
бязбедна праіснаваць цэлы год, абыходзячыся без дапамогі
бацькоў. Праца давала магчымасць харчавацца і жыць за
кошт заробку ды яшчэ атрымліваць рэшту платы грашыма.
Тут ён пазнаёміўся з Марыляю, закахаўся ў яе з першага
позірку, але нават сабе самому доўга баяўся прызнацца ў
гэтым. Калі ж зразумеў, што хутка вымушаны будзе
развітацца з гэтым домам, бо праз тыдзень-два Лавашовы
з’едуць у вёску, а летам сам скончыць семінарыю, і адзін бог
ведае, што яго чакае далей, тады і вырашыў больш не



адкладваць, а прызнацца любай дзяўчыне ў каханні. І няхай
будзе, што будзе!

Ён сеў каля акна, каб дачакацца, калі Марыля выйдзе
перад абедам з дочкамі Лавашова на двор. Тады ён і
наважыўся пагаварыць з гувернанткаю, канечне, калі яна
захоча яго слухаць. Сэрца Насевіча бязладна калацілася, у
горле перасохла ад хвалявання. Час цягнуўся невыносна
марудна. Янка ўжо і ў люстэрка шмат разоў паглядзеўся, і
падрыхтаваныя фразы некалькі разоў паўтарыў, і
апрануўся, а выходзіць усё яшчэ было рана.

Нарэшце ён убачыў Марылю з дзяўчынкамі, яны ішлі
да альтанкі ў садзе. Сэрца на момант замерла, а пасля
забілася хутка-хутка. Семінарыст замітусіўся, схапіў
пальчаткі, прыгладзіў валасы, на хаду паглядзеўся ў
люстэрка, кінуўся на вуліцу так хутка, нібы баяўся, што не
паспее.

Насевіч напусціў на твар бесклапотнасць, накіраваўся ў
сад, здалёку пасміхнуўся Марылі. І яна адказала ўсмешкаю.
З круглай бухматай хмары раптам вынырнула сонца, на
момант асляпіла яго, так што ў вачах заскакалі чорныя
плямы, аднак прысутнасць каханай дзяўчыны ён адчуваў
душою, бо цяпер яна для яго значыла больш, чым сонца.

— Марыя Філатаўна, вы нібыта вясна, я аслеп ад вашай
усмешкі, — сказаў Насевіч, жмурваючы вочы ад яскравага
святла.

— Дзякую за камплімент. Дзень, сапраўды, вясновы.
Дочкі Лавашова на стале ў альтанцы параскладвалі свае

лялькі, гаварылі ім ласкавыя словы, ухутвалі ў коўдрачкі.



Насевічу хацелася ўзяць Марылю пад руку і павесці з гэтага
саду назаўсёды ў далёкі край, дзе іх чакае ўзаемнае шчасце,
але смеласці неставала, і ён прапанаваў:

— Давайце пройдземся па садзе. Калі яшчэ
давядзецца?..

Марыля згодна кіўнула, і яны пайшлі поруч ліпавай
алеяй. Семінарыст перамог сваю нерашучасць, узяў
дзяўчыну пад руку.

— Нас могуць убачыць гаспадары… Такую вольнасць,
напэўна, не ўхваляць, — раптам сказала яна, але руку сваю
не вызваліла.

— Марыя Філатаўна, дарагая, са мною такое творыцца,
што я ні пра што не магу думаць: ні пра гаспадароў, ні пра
заняткі з Вадзімам Паўлавічам, ні пра семінарыю… Я кахаю
вас, — усхвалявана выдыхнуў ён.

Дзяўчына сумелася, паружавела, ніякавата
перасмыкнула плячамі, нібыта ніколі не здагадвалася пра
яго пачуцці і папрасіла:

— Не трэба, Ян Янавіч… Што вы?
— Марыя Філатаўна, у вашых руках мой лёс. Я хацеў

бы пачуць канкрэтны адказ. Я разумею, што ў якасці
святара я вас не цікаўлю, але я хачу працягваць вучобу.
Збіраюся паступаць у медыцынскую акадэмію. Праца
доктара змагла б забяспечыць нашу сям’ю…

Яна нібы схамянулася, склала далоні перад грудзьмі, як
у маленні і прамовіла:

— Не крыўдуйце, калі ласка, але вашыя словы сталіся
для мяне вялікай нечаканасцю… Я не гатовая нічога



адказаць. У адным я добра ўпэўненая, што змагу заўсёды
быць вашым верным сябрам. Вы, напэўна, ведаеце, што я
сірата. Мне няма на каго разлічваць, ва ўсялякі дзень я
раптоўна магу апынуцца без прытулку і заробку. Такія
бедныя дзяўчаты, як я, не маюць права нават марыць пра
каханне... Я не ведаю, што мяне чакае заўтра, а вы хочаце,
каб я вам сказала нешта канкрэтнае на некалькі гадоў
наперад. Гэта немагчыма…

З дзяўчынаю раптам здарылася дзіўная перамена: яна ў
адзін момант нібы пасталела, голас зрабіўся нізкі, а вочы —
стомленыя, пакутлівыя, быццам перад Насевічам стаяла
жанчына, якая шмат зведала ў жыцці і не жадала верыць
палымяным словам ветранага юнака. Яна настойліва
вызваліла сваю руку і пайшла да альтанкі. Дзень згас у
вачах Насевіча. Хлопец панура паплёўся ў сваю каморку.
Марыля не кахала яго, яна згаджалася быць толькі сябрам. А
можа, пасля, калі ён здолее неяк вызначыцца ў жыцці, усе
вырашыцца само сабой? Аднак яна была занадта
катэгарычнай, значыць, не давярае яму. Давер яе трэба
яшчэ заслужыць. Янка разумеў, што Марыля, сапраўды,
занадта шмат залежыць ад выпадковых людзей, якія могуць
сустракацца на яе шляху, таму так насцярожана і ўспрыняла
яго, тым больш, што нічога істотнага ён ёй прапанаваць не
мог, акрамя доўгага чакання. Аднак і сам ён яшчэ не
належаў сабе. Яго лёсам могуць распараджацца бацькі або
архірэй у семінарыі. Хаця, безумоўна, не варта заўсёды
згаджацца з блізкімі людзьмі, трэба пакідаць за сабою права
выбару таго ці іншага шляху.



Насевіч пасядзеў у пакоі, тупа паўзіраўся ў кут з
маленькай іконай Божай маці, перахрысціўся, чакаючы
прасвятлення. І раптам адчуў, што не хоча і не можа
сустрэцца зараз з Марыляю за абедам. Трэба было сысці з
двара, каб нішто не нагадвала пра пякучы боль каля сэрца.
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Нярэдка здараюцца ў жыцці даўніх сяброў такія часіны,
калі яны наўмысна пачынаюць пазбягаць адзін аднаго з-за
таго, што разыходзяцца ў поглядах на палітыку ўрада ці
асобнай партыі. Абмен думкамі, высвятленне меркаванняў
у ацэнцы той ці іншай праблемы спачатку прыводзіць да
спрэчак, а ў рэшце рэшт да канчатковага разрыву. Такі
перыяд перажывала цяпер даўняе сяброўства паноў
Гжыбоўскага і Дабжынскага. Некалі ў маладосці яны былі
палымянымі патрыётамі Вялікага княства Літоўскага,
прагнулі незалежнасці сваёй Айчыны, востра перажывалі
далучэнне яе да Расійскай імперыі. Наогул, іхняе пакаленне
жыло з адчуваннем катастрафічнага разлому, страты і
ўласнай віны, што прагаварылі Радзіму, замест таго, каб
адстаяць яе незалежнасць. Але потым пан Гжыбоўскі
пастараўся прыстасавацца да новых умоў, а ягоны сябар усё
чапляўся за старыя ідэі, жыў спадзяваннямі на шчаслівы
выпадак, які дапаможа вярнуць Літве былую веліч.

Ужо амаль год нага пана Дабжынскага не ступала на
парог дома Гжыбоўскіх. Здаецца, абодва бакі перажылі
гэтую падзею амаль спакойна: усё нараджаецца і памірае,



сканала і гэтае сяброўства. Чаму здзіўляцца? Гады мяняюць
знешнасць людзей так, што сустрэнеш колішняга знаёмца
праз трыццаць гадоў — не пазнаеш, а што ўжо казаць пра
чалавечыя адносіны?

Калі слуга прынёс пану Гжыбоўскаму вестку, што да яго
прыехаў у госці пад Дабжынскі, дык у гаспадара ледзь
люлька з рукі не вывалілася ад нечаканасці. У адно
імгненне ў яго галаве пранеслася мноства пытанняў: “Што
яму трэба? Мо грошай пазычыць? Нешта з Рычардам?..”
Пасля нядоўгіх ваганняў пан Гжыбоўскі вырашыў прыняць
былога сябра.

Пан Дабжынскі ўвайшоў у пакой у старадаўнім, пэўна,
яшчэ дзедаўскім кунтушы, з парога пакланіўся. Гаспадар
пайшоў госцю насустрач. Даўнія добрыя пачуцці
варухнуліся ў ягонай душы, калі ён убачыў, як пасівеў і
схуднеў ягоны сябар за той час, пакуль яны не бачыліся.
Старыя паны паціснулі адзін аднаму рукі, з радасцю і
шчыра абняліся. Гжыбоўскі нават паспеў парадавацца, што
Дабжынскі адважыўся на першы крок да прымірэння, бо,
зрэшты, што ім дзяліць у такім шаноўным узросце, калі
паціху адыходзяць на той свет равеснікі. Амаль нікога не
засталося з іхніх ранейшых сяброў і аднадумцаў: адны
з’ехалі за мяжу, іншыя адышлі ў лепшы свет.

— Зусім ты забыў дарогу да мяне, пан Трахім. Дзякуй,
што нарэшце ўсё ж сабраўся, — радасна сказаў пан
Гжыбоўскі.

— Нічога я не забыўся, пане Якубе. Зімаваў у сваім
сяле. Сам ведаеш, дарогі нікудышнія, здароўе слабое… А



пад вясну зусім злёг, баяўся, што ўжо не ачуняю. Шмат
думаў, згадваў мінулае… Вось і даў сабе зарок, як выжыву,
дык наведаю ўсіх, развітаюся, каго пакрыўдзіў, прабачэння
папрашу, усё меней грахоў будзе…

— Нашто такія чорныя думкі? Ачуняў, дык і дзякуй
Богу. Адступілася пакуль смерць, дала адтэрміноўку. За
гэта і чарку падняць не грэх...

Пан Гжыбоўскі узяў срэбны званочак, страсянуў яго. На
мілагучны звон адразу з’явіўся лёкай.

— Прынясі нам вішнёвай наліўкі ды закусі якой з
кухні... — загадаў яму гаспадар.

Лёкай кіўнуў галавой і знік за дзвярыма.
— Ну, расказвай, якія навіны? — шырока пасміхнуўся да

сябра пан Гжыбоўскі.
— Ат, жывём, хлеб жуём... У нашую глухамань ніякія

навіны не далятаюць, гэта ў вас у горадзе жыццё віруе.
— Ці дастаткова насення маеце?
— А колькі ў мяне тае сяўбы, калі дзве вёскі

секвестравалі?
Гжыбоўскі зразумеў, што паставіў перад госцем не

надта тактоўнае пытанне, але слова, не верабей, вылецела
— не зловіш, таму вымушаны быў працягнуць гаворку:

— Шкада, што так атрымалася, але ж яшчэ можна ўсё
паправіць. Варта згадзіцца пайсці на службу да манарха, і
ўсё вернецца: становішча ў грамадстве, добрая пасада,
грошы, ды і хабар у расійскіх чыноўнікаў — справа
звычайная. Нам толькі застаецца браць з іх прыклад.

— Не, пане Якубе, я стары і хворы чалавек, не да



службы мне ўжо…
У гэты момант з’явіўся лёкай, паставіў на вялікі стол,

засланы узорыстым абрусам, графін з наліўкай, талеркі з
парэзанай каўбасой, мясам, салёнымі гуркамі, яблыкамі і
апельсінамі.

— Кінь ты глупства гаварыць! Таму старым і хворым
сябе адчуваеш, што адмовіўся ад усялякага ўдзелу ў жыцці.
А гэта табе не жарты! Стаячая вада, і тая гніе, а што ўжо
казаць пра чалавека? — запярэчыў Гжыбоўскі.

Лёкай напоўніў чаркі густой цёмна-чырвонай вадкасцю,
выйшаў, нячутна прычыніўшы за сабою дзверы.

— Я згодны з табой, пан Якуб, але ж…
Пан Гжыбоўскі не даў госцю дагаварыць, а прапанаваў:
— Давай вып’ем за згоду! Лепшага тоста не

прыдумаеш. Злюбімся!
— За згоду, — падтрымаў пан Дабжынскі, хоць

адчуваў, што гаворка вось-вось зноў сарвецца на спрэчку.
Яны выпілі, патроху закусілі. Гжыбоўскі, жадаючы

сказаць нешта прыемнае госцю, прапанаваў:
— Мо замовіць за цябе ў губернскім упраўленні слова,

там знойдзецца пасада свайму чалавеку.
— Ніколі не служыў і не буду служыць гэтаму рэжыму,

— адрэзаў пан Дабжынскі.
— Ты думаеш, я не хацеў бы быць такім патрыётам, як

ты? Але які сэнс у гэтай упартасці? Паглядзі на мяне: мне
падаравалі за верную службу дзве вёскі, ад пасады маю
прыбытак, а ты страціў нават дзедаўскую спадчыну! Дык
хто з нас лепшы гаспадар?



— У гэтым і трагедыя нашай дзяржавы, што мы
здраджваем ёй кожны раз, абы толькі захаваць сваю
маёмасць! Аддаём яе ў рукі розным прыхадням,
прымушаем сваіх дзяцей служыць няправеднай сіле!
Прадаём Радзіму, як паганыя зводнікі. Праз гэта смыліць
маё сэрца, няма яму паратунку ні ўдзень ні ўначы…

На твары пана Дабжынскага сапраўды адбілася пакута,
якая ішла з душы, стомленыя вочы пазіралі з дакорам,
маршчыны глыбокімі складкамі прарэзалі лоб і шчокі.

— Не трэба, пан Трахім, зашмат на сябе браць. Не
можа адзін чалавек пакутаваць за ўсіх. У мяне падыход такі:
дзе добра жывецца, там мая радзіма. Мо я не такі адукаваны
і разумны, як ты, але адразу скеміў, да якой партыі варта
далучыцца. Бо закон развіцця грамадства вядомы: у каго
сіла, той і перамагае. Саюз Таргавіцы стаў маёй Радзімаю,
набыткам, спакоем, хаця я шмат чым рызыкаваў. Свае ж
маглі зарэзаць за здраду...

— Што пра нас казаць? Мы — ганьба нашага краю.
Прынамсі, я пра сябе ўжо і не думаю, мяне больш
турбуюць нашы дзеці, — задуменна ўздыхнуў пан
Дабжынскі, які ледзьве стрымаўся, каб не зганіць пана
Якуба за ягонае прыстасаванства, але хіба кепскаму
чалавеку сваю душу ўставіш, трэба ўспрымаць яго такім,
які ён ёсць.

— Не ведаю, як ты, а я асабіста за сваю Еву спакойны.
Яна ў мяне ласкавая, а пасля смерці маці так да мяне
прывязалася, што, можа, шчаслівейшага бацькі няма ва ўсёй
губерні. І жаніха я ёй прыгледзеў добрага, маёра Катухова.



Не ведаеш яго?
Гжыбоўскі адмоўна хітнуў галавой:
— Не ведаю.
— О, ты б пабачыў, што за хлопец! Здаровы, кроў з

малаком, пры штабе служыць, мае дзядзьку багатага ды
ўплывовага.

— А як Ева ставіцца да жаніха? — асцярожна пацікавіўся
пан Дабжынскі.

— Нешта капрызіць, але яна заўсёды была дзяўчынка
паслухмяная. Неяк угавару. Гэта сучасныя норавы псуюць
моладзь. Усім падавай свабоду, дэмакратыю! Ды што вы
будзеце рабіць з тою свабодаю? Гэта ж не парсюк смажаны!
Яе не з’ясі. Гэта ж калі кожны вольным сябе адчуе, дык што
ж такое атрымаецца? Тады кожны хам захоча панам быць!
Вось што страшна!

— Такой прыгожай ды багатай паненцы можна было б
адшукаць жаніха вартага, каб ён да сэрца быў. Навошта ж
дзяўчыну няволіць?

— А хто ж гэта ёй да сэрца? Ці не ўласнага сына маеш
на ўвазе? Дык нашто нам такі бедны жаніх? Бачыш, Трахім,
да чаго ты дайшоў, што не маеш чаго сыну ў спадчыну
пакінуць. Ды і дзе твой сын, ці ты хоць ведаеш?

— Ведаю! А як жа? Ён — у войску Напалеона. Як дасць
Бог, усё добра будзе, дык летам пабачымся. Я ўжо так Бога
маліў, каб да сустрэчы дажыць…

— Я не прарок і не магу ведаць, што нас чакае, але,
глядзі, каб твой сын часам не апынуўся ў Сібіры. Манарх
любіць парадак, усіх ненадзейных пасылае астыць у



лядоўню.
Пакуль два старыя паны гаварылі, ледзьве

стрымліваючы сябе, каб не сарвацца на лаянку, Кастуся
падслухоўвала пад дзвярыма. Доля беднай кампаньёнкі
прывучыла яе быць пільнай і ўважліва сачыць за тым, што
адбываецца ў доме. Раптам яна зразумела, што паміж
панам Гжыбоўскім і Дабжынскім вось-вось адбудзецца
чарговая спрэчка, тады магчымасць даведацца хоць што-
небудзь пра Рычарда будзе зноў страчана надоўга. Яна
рынулася ў пакой да Евы, схапіла паненку за рукаў:

— Паненка, міленькая, хутчэй!
— Што? Што здарылася? — спалохалася Ева.
— Пан Дабжынскі прыехаў! Такая радасць!
— Праўда? Дзе ён?
— У кабінеце пана Гжыбоўскага.
Ева ў нерашучасці спынілася.
— Мяне тата не клікаў, як жа я пайду?
— А мы зробім выгляд, што нічога не ведалі, а проста

зайшлі праведаць пана, — прапанавала Кастуся.
— Не, нешта не так…
— А хто гэта ўчора яшчэ хацеў хоць слоўка пачуць пра

пана Рычарда? Ёсць тут такія, ці няма? — насмешліва
спытала кампаньёнка.

— Выйсця няма, пойдзем, — згадзілася Ева.
Паненкі на дыбачках наблізіліся да дзвярэй кабінета

пана Гжыбоўскага. Ева ціха пастукала ў дзверы і гукнула:
— Татусю!
Толькі пасля гэтага адважылася адчыніць дзверы.



— А, дачка! Ну, заходзь, калі ты ўжо тут. Прывітайся з
госцем, — сказаў пан Гжыбоўскі, але голас ў яго быў
раздражнёны.

— Добры дзень, пане Дабжынскі, — Ева зрабіла перад
госцем рэверанс.

— Якая прыгажуня, — ажно засвяціўся тварам госць і
пацалаваў руку паненцы.

Ева азірнулася, шукаючы падтрымку ў кампаньёнкі,
але хітрая Кастуся, каб не ўгнявіць гаспадара, абачліва
засталася за дзвярыма. Пан Гжыбоўскі быццам прачытаў яе
думкі і хутка пачаў гаварыць, нібы баючыся, што яго
спыняць:

— Мой сын Рычард перадае пекнай паненцы сардэчнае
прывітанне. Абяцае летам наведаць нас. Я буду пісаць яму
ліст, дык, можа, што перадаць? Ён будзе шчаслівы…

— Перадайце пану Рычарду прывітанне ад мяне, я яго
часта згадваю, — Ева ўсхвалявана заружавелася і сарамліва
апусціла галаву пад цяжкім бацькавым позіркам. Ёй так
хацелася падрабязней распытаць пана Дабжынскага, дзе
цяпер ягоны сын, чым займаецца, але тут прагучаў бацькаў
уладны голас:

— Годзе. Ідзі, дачка, нам з панам Дабжынскім яшчэ
трэба пагаварыць пра сур’ёзныя справы.

Ніколі не бачыла Ева бацьку такім суровым. Яна
паспешліва развіталася з госцем і выбегла за дзверы, дзе яе
чакала Кастуся.

— Ну, паненка, задаволеная цяпер?! — прашаптала
кампаньёнка пераможна.



— Дзякую, Кастуся! Ты золата! Што б я без цябе рабіла!
— удзячна адказала Ева.
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Насевіч ішоў па Барысаглебскай вуліцы, забудаванай
аднапавярховымі катэджамі чыноўнікаў і сціплымі хаткамі
мяшчан. За платамі чарнелі раскідзістыя яблыні, гонка
цягнуліся ўгору грушы, звешвалі тонкае голле вішнякі.
Будынкі тых, хто меў прыбытковую службу, блішчалі
яркаю фарбаю, вылучаліся дыхтоўнасцю, былі пераважна
новыя. На гэтай жа вуліцы ў архівіста здымалі пакойчык два
Янкавы аднакурснікі: Іван Рыгаровіч і Алёша Яцкевіч.

Насевіч увайшоў у цёмныя сені, пастукаў у пакой.
Дзверы адчыніў Алёша, прапускаючы ў памяшканне
аднакурсніка, сказаў быццам бы ўзрадавана:

— Генеральскі настаўнік аб’явіўся! А мы ўжо хацелі
цябе шукаць.

— А што здарылася?
— Ёсць добрая навіна, нас збіраюцца выпусціць з

семінарыі датэрмінова. Так што рыхтуйся да іспытаў. Ну,
як?

— Выпускацца дык выпускацца, я да ўсяго гатовы...
— Ты чаму такі кіслы?
— Кіслай капусты наеўся...
— Ты, сапраўды, не ў сваёй талерцы… Па твары бачу,

нешта здарылася? — дапытваўся Алёша.
— Ды нічога, кажу табе... Праасвяшчэнны выклікае



сёння... Вось і думаю, для чаго я яму спатрэбіўся?
— Ну, знайшоў пра што думаць! Праасвяшчэнны

выклікае ў трох выпадках: пакараць, ажаніць, прапанаваць
пасаду. Караць цябе няма за што, ты ў архірэя ў
любімчыках ходзіш. Значыць, застаюцца дзве апошнія
прычыны. Эх, Янка, глядзі, мо яшчэ на тваім вяселлі
пагуляем!

— Якое вяселле? Я хачу вучыцца далей. А ты? —
спытаў Насевіч, каб адвесці ўвагу ад сябе.

— А што я? Сам ведаеш: зорак з неба не хапаю... Каб
пашчасціла атрымаць прыбытковы прыход ды прыемную
папоўну ў прыдачу, дык нічога іншага мне ў жыцці і не
трэба.

— А дзе ж Рыгаровіч? Даўно яго не бачыў.
— У семінарыі на занятках уганяе латынь у мазгі

малодшага пакалення.
— Я прынёс новую пропаведзь. Кіньце вокам з Іванам.

Мо што цікавае падкажаце?..
— Давай, глянем... Пра што тут?
— Пра ўсе патроху…
— Цікава, пачытаем, — прамармытаў Алёша, падняў

века свайго акаванага куфра, кінуў туды лісты, спісаныя
пропаведдзю, гучна і цяжка зачыніў яго.

— Мо гарбаткі пап’ём з малінавым варэннем?
Насевіч пры згадцы пра ежу адчуў агіду, даўкі камяк

стаяў у горле, захацелася на свежае паветра, у пустэчу
адзіноты, дзе ніхто не заглядвае ў вочы і не спрабуе
выведаць твае патаемныя думкі і пачуцці.



— Дзякую, Алёша, другім разам… Нешта душна ў
цябе… Пайду.

Насевіч акінуў апошні раз позіркам бедны пакойчык,
які здымалі семінарысты: драўляны, не пакрыты абрусам
стол, два ложкі, засланыя цёмнымі зрэбнымі посцілкамі,
дзве акаваныя скрыні, тры зэдлікі, і памкнуўся да дзвярэй,
на хаду паціснуўшы на развітанне Алёшаву руку.

Ногі самі вынеслі яго на бераг Дняпра, дзе гуляў вольны
вецер, закручваў грывы прыбярэжнага вербалозу. Янка
спыніўся на гары, гледзячы ўніз, у блакітную далечыню
зарэчча, глыбока ўдыхнуў паветра і быццам адчуў палёгку.
Магутная рака вызвалілася ад аковаў, гнала крыгі, выкідвала
іх на бераг, чаплялася імі за карэнне, вырывала карчы,
глыбы зямлі, валакла з сабою ці кідала на дно свавольна і
жорстка, нібы помсціла за доўгую няволю. Краем вока
Насевіч справа бачыў разбураны старажытны замак і
скапаны вакол яго вал. З усталяваннем расійскае ўлады ў
Магілёве планамерна разбураліся старажытныя збудаванні.
Быў падрыхтаваны новы генеральны праект забудовы
горада. Янка павярнуўся да руінаў, занядбаных
нашчадкамі. Ягоная душа ўявілася яму гэткай жа
разбуранай і знішчанай, якую яшчэ доўга давядзецца
збіраць па цаглінцы, каб вярнуць ёй страчаны спакой,
упэўненасць і задаволенасць сабою і жыццём.

“Чаму ўсё гэтак недасканала на зямлі? — падумаў
Насевіч. — Чаму людзі гэтак залежаць ад розных
умоўнасцей, ад беднасці і багацця, не разумеючы, што
найвялікшы скарб — чалавечая душа?.. І калі гэта не так,



дык чаму я, заўтрашні святар, магу навучыць сваіх
прыхаджан? І чаму вучылі мяне ў семінарыі? А што
здарылася? Маё прызнанне здалося Марылі нечаканым,
аднак яна ж не пасмяялася з мяне, а згадзілася быць сябрам.
А потым невядома, як і што павернецца ў дзявочай душы,
мо якраз усё вырашыцца так, як хочацца мне?”

Гэтай думкай Насевіч супакоіў сябе, азірнуўся на
гадзіннік на ратушы: была пара ісці да архірэя. Ён
павярнуўся і пашыбаваў праз плошчу да Ветранай вуліцы.
Наперадзе падпіралі шэрае сакавіцкае неба вежа ратушы і
крыжы Спаскай і Богаяўленскай цэркваў, строга і значна
пазіраў вокнамі дом губернатара. Горад жыў сваім жыццём,
незалежным ад смутку ці радасці асобнага чалавека, і ў
гэтым выяўлялася ягоная надзейнасць і трываласць.
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На лесвіцы архірэйскага палаца Насевічу заступіў шлях
кялейны Піліп, з прышчавым бліскучым тварам, з акуратна
зачэсанымі на бок валасамі.

— Куды, пан, наважыўся? — спытаў ён з паслужліваю
ўсмешкаю.

— Праасвяшчэнны загадаў з’явіцца па абедзе, —
адказаў семінарыст, кладучы ў працягнутую руку
кялейнага грывенік.

— А, сапраўды, дакладна так… Праходзьце, пан
семінарыст, праасвяшчэнны ў сваім кабінеце на другім
паверсе.



Насевіч падняўся па лесвіцы, засланай дывановай
дарожкай, на другі паверх, пастукаў у дзверы, увайшоў у
кабінет архірэя. Праасвяшчэнны Варлаам сядзеў за сталом,
акрытым барвовым сукном. Шторы і крэслы ў пакоі таксама
былі барвовага колеру. За спіною ўладыкі ўзвышалася
шырокая шафа з мноствам кніг. Усё тут дыхала спакоем,
мудрасцю, цішынёй. Архірэй моўчкі глядзеў на
семінарыста, чакаў, калі той падыйдзе, а Насевіч разгублена
таптаўся ў парозе, але нарэшце скеміў, наблізіўся да
праасвяшчэннага, пацалаваў яму руку, атрымаў
блаславенне, падняў галаву, зазірнуў у вочы. Архірэй
пазіраў прыязна, хаваў у пышных белых вусах і барадзе
добрую ўсмешку.

— Рады цябе бачыць, сын мой. Поспехамі тваімі я
цалкам задаволены. І генерал Лавашоў не нахваліцца.
Шкада мне цябе ад сябе адпускаць, але ўзмужнеў ты і
духам, і целам, таму, мяркую, годзе табе хадзіць у вучнях,
пара пачынаць самастойнае жыццё. А сам ты што пра гэта
думаеш?

— Цалкам згодны з вамі, ваша праасвяшчэнства.
— І як табе ўяўляецца твая будучыня? — архірэй

зірнуў востра і зацікаўлена.
— Хачу паступіць у Пецярбургскую медыка-

хірургічную акадэмію.
— Не разумею, нашто табе гэта? Усе хваробы цела

узнікаюць ад хворай душы. Ты атрымаў адукацыю, якая дае
табе магчымасць лячыць душы, а гэта больш высокае
прызначэнне, чым пускаць кроў ці ставіць п’яўкі.



— Я хачу лячыць і цела і душу.
— Акадэмія — журавель у небе, а я табе прапаную

сініцу ў руцэ.
— Сініцу? — перапытаў Насевіч, якому не трывалася

даведацца, для чаго выклікаў яго архірэй.
— Памёр святар Андрэй Смаляк. Ягоная ўдава Галена,

сястра саветніка губернскага ўпраўлення Гжыбоўскага,
прасіла захаваць за яе сям’ёю прыход мужа. Я прапаную
табе ў якасці нявесты дачку Галены разам з прыходам,
дарэчы, даволі багатым, побач з Магілёвам.

Насевіч разгубіўся ад нечаканай прапановы. Каб не
пакрыўдзіць уладыку просталінейнаю адмоваю, ён сказаў:

— Без блаславення бацькоў я не магу даць згоду.
— Я твой бацька духоўны! Жадаю табе толькі дабра,

таму і бласлаўляю на гэты шлюб. Едзь, пазнаёмся з
нявестаю, паглядзі, узваж! Як будзеш рукапаложаны ў
святары, я цябе прызначу благачынным і выведу ў
пратаірэі. Родзічы нявесты — багатыя і ўплывовыя людзі...

— Дзякую, уладыка, я ведаю Гжыбоўскіх, яны бываюць
у Лавашовых. Вельмі высока цаню гэтую сям’ю, але ж лічу,
што мне рана жаніцца.

— Не спяшайся, сын мой, адмаўляцца ад свайго шчасця,
бо другі раз яно само ад цябе адвернецца. Паўтараю, едзь і
пазнаёмся з нявестаю.

— Дзякую, уладыка, я параюся з бацькамі і прыйду да
вас з канчатковым адказам.

— Не думаў я, што ты такі ўпарты, — сказаў архірэй, і
ў ягоным голасе прагучала расчараванне. — Настае



няпэўны час, усе гавораць пра вайну. Завяршай сваю працу
ў Лавашовых, трэба паднатужыцца і паспяхова скончыць
курс.

Насевіч, атрымаўшы блаславенне, выйшаў з кабінета.
На душы было моташна. “Госпадзі, як можна жаніцца з
нейкай невядомай дзяўчынай, якую ніколі не бачыў? Пра
нешта ж з ёю трэба гаварыць, заводзіць сумесных дзяцей, —
раздражнёна думаў Янка, а ў вачах стаяла Марыля, светлая,
дзівосна прыгожая, адзіная і жаданая. — А, можа, гэта мне
Бог знарок пасылае такое спакушэнне? Маўляў, тая табе
адмовіла, а ты вазьмі гэтую. Вось і адпомсціш Марылі, якая
грэбуе табою. Ну, добра, адпомшчу я... А як пасля сам
існаваць буду? Як утаймаваць мне ўласную душу, якая
кахае і хоча быць каханай? Нельга помсціць каханню… А хто
ведае, як яшчэ павернецца наша жыццё, што чакае мяне і
Марылю? Трэба навучыцца трываць і чакаць, як трываў і
чакаў свайго часу Хрыстос. З тым і перамог. А ліст бацькам
трэба напісаць неадкладна, расказаць пра намер працягваць
далей вучобу, хаця, напэўна, гэтаму майму рашэнню
бацькі не ўзрадуюцца. Вучоба каштуе немалых грошай...”

Насевіч і не згледзеў, як у задуменні бязмэтна прайшоў
некалькі вуліц і зноў апынуўся каля таго самага дома
архівіста, дзе кватаравалі Рыгаровіч і Яцкевіч. Ён павагаўся,
ці варта зайсці? Але спяшацца не было куды, у дом
Лавашовых так рана вяртацца не хацелася… А раптам
хлопцы ўжо прачыталі пропаведзь і могуць сказаць сваю
думку? Гэтае сачыненне трэба было днямі здаць айцу
рэктару на праверку. У Янкі мелася звычка ўсё рабіць



своечасова, каб не зацягваліся хвасты. Пастаяўшы нейкі
момант у роздуме, Насевіч рашуча скіраваўся у двор, дзе
кватаравалі яго аднакурснікі.

Рыгаровіч і Яцкевіч былі дома, пілі гарбату, рагаталі.
Янка ўбачыў сваю пропаведзь на стале, яна ляжала
запырсканая вадкасцю. Гэта яго абурыла і абразіла, аднак ён
стрымаў свой раптоўны гнеў, спытаў толькі:

— Ужо чытаеце?
— Прачыталі твой опус! Што тут чытаць? Дзесятак

старонак! — насмешліва сказаў Рыгаровіч.
— Якое ўражанне? — прадчуваючы нядобрае, зноў

спытаў Насевіч.
— Нічога новага, недзе мы ўжо такое ж чыталі, ці ў

Каніскага, ці ў Магілы, ці ў Пракаповіча. Лепш сам скажы, у
каго садраў? — абыякава заўважыў Яцкевіч.

— Ні ў кога я не спісваў! — абурана адказаў Насевіч. —
Хоць, канечне, чытаў і Каніскага, і Магілу, і Пракаповіча.
Няўжо вы не знайшлі нічога цікавага?

— Не знайшлі, як ні шукалі, — скрывіў у
ненатуральнай ўсмешцы рот Алёша.

— Ну што ж, пагляджу яшчэ раз дома, мо што сам
заўважу, хаця мне здавалася, што напісана не горш, чым у
мінулыя разы.

— Ну, не крыўдуй, з кім не бывае! Мастацтва патрабуе
ахвяр, — раптам ляпнуў па плячы Насевіча Яцкевіч. — Ты
хлопец здольны, усё ў цябе атрымаецца, сядай за стол выпі
гарбаты.

Запрашэнне падалося Янку шчырым, праўда, у нейкі



момант ён заўважыў, што Рыгаровіч хавае вочы, але Насевіч
згадаў, што аднакурснік вельмі блізарукі, таму мала калі
глядзіць у твары, бо не бачыць іх. Да таго ж Янка змушаў
сябе не крыўдзіцца на крытыку, бо кожны мае права на
ўласную думку.

Насевічу налілі гарачай гарбаты, падсунулі талерку з
варэннем, адрэзалі лусту хлеба. Толькі цяпер ён адчуў
голад і ўспомніў, што не абедаў, таму з апетытам прыняўся
есці, нахвальваючы духмянае малінавае варэнне.

— Чаго цябе архірэй выклікаў? — нецярпліва спытаў
Яцкевіч.

— А, глупства нейкае, — адмахнуўся Насевіч.
— Ну, не выкручвайся, гавары, — запатрабаваў

Рыгаровіч.
— Нявесту прапаноўваў.
— І што? — працягваў допыт неадчэпны і цікаўны

Яцкевіч.
— Нічога, я сказаў, што трэба з бацькам параіцца.
— А нявеста чыя? — не ўтрываў Рыгаровіч.
— З Гжыбоўскіх.
— Ух ты, ну і пашанцавала табе! — з зайздрасцю

ўсклікнуў Алёша.
— Не патрэбна мне гэтая папоўна, не буду я жаніцца,

— адмахнуўся Насевіч.
— А калі бацькі будуць настойваць? — удакладніў

Рыгаровіч.
— Пастарюся ўпэўніць бацьку, што вельмі хачу

вучыцца далей. Ён з павагай ставіцца да вучоных людзей,


