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Па мя та е це вы раз «Не ве зет 

мне в смерти — по ве зет в 

любви»? Ка лі яго пе ра ку ліць, 

по тым вы вер нуць на вы ва рат 

і склас ці па па лам, атры ма ец-

ца та кое ары га мі лё су, якое 

ня мно гім вы пад зе. Я ве даю 

толь кі два іх.

Пры ня та лі чыць, што на ша са-

мая зна ка мі тая гро дзен ка — пісь-

мен ні ца Элі за Ажэш ка — бы ла 

жан чы най, шчод рай на па чуц ці: 

па ме шчык Пётр Ажэш ка, які стаў 

пер шым му жам, по тым док тар 

Зыг мунд Свян ціц кі, з якім «не 

скла ла ся», за ім ад ва кат Ста ні слаў 

На гор скі, які праз трыц цаць га доў 

стаў дру гім му жам, пас ля яго смер-

ці — ма ла ды афі цэр Фран ці шак 

Гад леў скі... На ват пе ра піс ку 67-га-

до вай Элі зы Ажэш кі з 45-га до вым 

Та дэ ву шам Бох ві цам да след чы кі 

трак ту юць як лю боў ную. Злі туй це-

ся: хі ба ж мо жа ча ла век ка хаць так 

час та, так мно га ра зоў за жыц цё? 

Ці не пе ра ку лі лі мы, вы вер нуў шы 

пры гэ тым на вы ва рат, са мо ка хан-

не — з та кі мі на іў ны мі ўяў лен ня-

мі пра яго?.. Вель мі хо чац ца, каб 

пас ля пра чы тан ня гэ тай гіс то рыі, у 

якой ня ма ні кроп лі пры дум кі, ка-

хан не паў ста ла пе рад чы та чом у 

са праўд ным сва ім аб ліч чы — як 

па чуц цё вя лі кае, адзі нае і веч нае.

* * *

У каст рыч ні ку 1899 го да ў Грод-

не збі ра ец ца чар го вы з'езд сель-

ска гас па дар ча га та ва рыст ва. Зда-

ва ла ся б, ні чо га асаб лі ва га, але з 

той па ры як ства ры ла ся гэ та ар га-

ні за цыя, ці хі ма ла на се ле ны го рад 

па чаў рап там пуль са ваць жыц цём: 

у гас ці ні цах цес на, па да мах ві зі-

ты, на ву лі цах узор ныя па ра дак і 

эле гант насць, а ў ву шах і на вус-

нах та кая кра са моў насць, якой у 

ін шыя дні не зной дзеш тут на ват з 

ліх та ром Дыя ге на. Па ні Элі за, хоць 

і вы бра на га на ро вым чле нам, у па-

ся джэн нях і дыс ку сі ях не ўдзель-

ні чае: «па ны гра ма дзя не з вёс кі» 

на вед ва юць яе са мі, што спраў ляе 

ёй ня ма ла пры ем на га. Яна так і 

пі ша ў шмат лі кіх ліс тах, якія раз-

ля та юц ца з Грод на ва ўсе ба кі: 

з-за з'ез ду, маў ляў, мно га бы вае 

гас цей днём і ве ча рам. У адзін з 

та кіх дзён на га нак яе шэ ра га до му 

сту пі лі два ча ла ве кі: адзін ста ры, 

сі ва ба ро ды, у эле гант ным ка пе лю-

шы і з кі ем, дру гі ма ла ды, у то нень-

кіх аку ля рах з круг лы мі шкель ца-

мі, з пры го жы мі чор ны мі ву сі ка мі 

і ва ла са мі, укла дзе ны мі ў стро га 

сі мет рыч ную, пры гла джа ную але-

ем пры чос ку. «Зыг мунд Свян ціц кі 

з сы нам», — за пі са ла па ні Элі за 

ў дзён ні ку пад да тай 29-е. І бо лей 

ні чо га не за пі са ла. І не на пі са ла 

ні ко му, ні ў якім ліс це, што яе праз 

трыц цаць га доў на ве даў той, ка го 

яна моц на ка ха ла, з кім ма ры ла 

жыць шчас лі ва і доў га.

Док тар Зыг мунд Свян ціц кі быў 

га на ро вым чле нам за сна ва на га 

не ка лі з яго не па срэд ным удзе лам 

Мінск ага сель ска гас па дар ча га та-

ва рыст ва. І вось пры ехаў у Грод на 

пад тры маць ка лег-па чат коў цаў. Ці 

мог ён аб мі нуць дом зна ка мі тай 

пісь мен ні цы? Ці мог ён аб мі нуць 

яе дом?...

Яны па зна ё мі лі ся яшчэ та ды, 

ка лі яна бы ла юнай жон кай Пят-

ра, а Зыг мунд Свян ціц кі — ад на-

курс ні кам дзе ве ра Фла ры я на, ка лі 

абод ва — Фла ры ян і Зыг мунд — 

пры еха лі з Пе цяр бур га на ка ні ку лы 

ў Люд ві но ва. Але ка хан не ўзнік ла 

паз ней — ка лі Пётр і Фла ры ян за 

ўдзел у паў стан ні бы лі са сла ныя ў 

Сі бір, а Элі за, не па жа даў шы па-

ехаць за му жам, пры еха ла ў баць-

коў скую Міль каў шчы ну і па ся лі ла ся 

там, «як ка ме ду ла», каб толь кі пі-

саць і чы таць, пе ра пы ня ю чы ся хі ба 

што на раз мо вы з вы пад ко вы мі ві-

зі цё ра мі, пе ра важ на ся ля на мі і яў-

рэ я мі. Лі чыц ца, што Зыг мунд знай-

шоў яе ў гэ тым за та чэн ні дзя ку ю чы 

пер шым на дру ка ва ным тво рам. 

Атры маў шы за пра шэн не ў гос ці, ён 

пра вёў у Міль каў шчы не ка ля двух 

тыд няў. Гэ ты час яны па тра ці лі на 

пра гул кі ў анг лій скім пар ку, вы ха ды 

ў па лі і лу гі пад дэк ла ма ван не вер-

шаў і пра маў лен не ла цін скіх на зваў 

су стрэ тых па да ро зе рас лін. Док тар 

за па ліў яе ін та рэ сам не толь кі да 

ба та ні кі і ла ці ны, але і да хі міі: «Як 

толь кі ўста ну і пры вя ду ся бе ў па-

ра дак, а гэ та зна чыць, не паз ней 

чым а 10-й га дзі не, бя ру ся за хі мію. 

Так, пі шу вы раз на: за хі мію, і ня хай 

пан гэ та му не здзіў ля ец ца: ня ўжо ж 

мы, жан чы ны, не мо жам пе ра сту-

піць па рог свя ты ні — дак лад ных 

на вук?» — так яна пі ша га лоў на му 

рэ дак та ру «Га зе ты поль скай» Юза-

фу Сі кор ска му, яко му да вя рае свае 

сак рэ ты як баць ку. «Ты не ўяў ля-

еш, што та кое рас стан не, што гэ та 

зна чыць, — пас ля ра дас ных дзён, 

пра ве дзе ных з мі лай сэр цу асо бай, 

зноў за стац ца ад ной», — пі ша да-

чцэ Сі кор ска га Анэ лі тро хі паз ней, 

ка лі док тар з'яз джае.

Ён пі ша ёй га ра чыя ліс ты, у якіх 

па ве дам ляе, што жы ве, ні бы та спа-

ра лі за ва ны, і не зро біц ца зноў ча ла-

ве кам да той па ры, па куль не атры-

мае пра ва на зваць яе сва ёй жон-

кай. «І ня хай па ні мне ні чо га не пі ша 

пра тое, што гэ та ні як не маг чы ма, 

што гэ та ні ко лі не зда рыц ца, — ба-

чыць па ні, што гэ та пры му шае мя не 

моц на па ку та ваць», — вы во дзіць 

яго ру ка па-фран цуз ску. «Ліс ты яго 

для мя не — і пра ва, і сты мул», — 

пі ша яна пас ля пра чы тан ня та кіх 

рад коў зноў Сі кор ска му. «І пра ва, 

і сты мул» для та го, каб на стой лі-

ва да бі вац ца раз во ду з Пят ром. У 

ссыл цы ў Перм скай гу бер ні ён пра-

вёў два га ды, у 1867-м вяр нуў ся 

па ам ніс тыі і па ся ліў ся ў Вар ша ве. 

Элі за спра буе да біц ца пры знан ня іх 

шлю бу не са праўд ным, ро біць гэ та 

праў да мі і ня праў да мі: на ват спіс-

вае з уз рос ту цэ лы год — ні бы та 

вян ча ла ся яна 15-га до вай, і по тым 

усё жыц цё бу дзе тры мац ца 1842 го-

да на ра джэн ня. Раз вод ад бу дзец ца 

праз два га ды, Элі за спус ціць на 

яго шэсць ты сяч руб лёў — роў на 

столь кі ж каш та ва ла Пят ру яго вя-

сель ная «экі пі роў ка», уклю ча ю чы 

ко ней, ка рэ ты і ін шае. Дзіў ныя бы-

ва юць у жыц ці су па дзен ні...

* * *

Во сен ню 1869-га да Сі кор ска-

га па ля це ла пісь мо з рад ка мі пра 

тое, што «сва бо да — вель мі мі лая 

рэч, на ват ка лі яе ўжо ні ко лі ні як 

не вы ка рыс таць». Элі за і Зыг мунд 

рас ста лі ся ра ней, у па чат ку ле та. 

«Ён прос та яе раз лю біў», — сцвяр-

джа юць ад ны, уліч ва ю чы хут кую 

яго жа ніць бу з пля мен ні цай Ада ма 

Міц ке ві ча. «Яна за над та мно га па-

тра ба ва ла», — тлу ма чаць ін шыя, 

ма ю чы на ўва зе той вы бар, пе-

рад якім яна яго, прэ тэн дэн та на 

пра фе сар скую ка фед ру ў Пе цяр-

бур гу, па ста ві ла: «Хто 

не хо ча ах вя ра ваць усім 

дзе ля та го, каб быць са 

мной тут, з тым я не ма гу 

быць ні дзе». Та кая вось 

ра фі на ва ная па тры ёт ка. 

У кож ным яе тво ры з той 

па ры на заў сё ды па се-

ляц ца ла цін скія вы ра зы 

і «цу доў ныя ле ка ры», на 

бюр ках якіх су стра ка юц-

ца «ма ля шо ты» (та кія 

пад руч ні кі па фі зі я ло гіі, 

пра якія да во лі дас ціп на 

га во раць ге роі апо вес-

ці «У клет цы»), вы ра зы 

на кшталт «лім фа тыч ная 

на ту ра», раз ва гі пра ата-

мы і ін шая «ме ды цы на», 

а ў лік за хап лен няў да-

дас ца збор рас лін для 

гер ба ры яў і іх сіс тэ ма ты-

за цыя па вод ле на род най 

і на ву ко вай на менк ла тур. 

А ў Зыг мун да з яго жон-

кай Ма ры яй пер шай на-

ро дзіц ца дач ка. Баць ка 

на за ве яе Лі дзі яй: ці не 

ад Лі зы тут пер шыя лі-

та ры?

Як жа яны су стрэ лі ся 

праз трыц цаць га доў, пра 

што га ва ры лі, што ду ма лі, якія 

эмо цыі пе ра жы лі? Ні хто ні чо га 

пра гэ та не ве дае: ні вод най згад-

кі ні ў дзён ні ку Элі зы, ні ў ліс тах. 

На ват чы тан не па між рад коў не 

вы яў ляе ні я кіх сак рэ таў («Маў-

чаць і заў сё ды маў чаць бу ду пра 

тое, што на мо ве прос тай на-

зы ва ец ца сэр цам жан чы ны»...). 

За тое вось што вы яў ля юць под-

пі сы: яшчэ 24 каст рыч ні ка Элі за 

пад піс вае ліст да Яд ві гі Га лян-

дэр скай як Ажэш ка-На гор ская 

(як ра бі ла гэ та з 1896-га дзень у 

дзень, пад кож ным ліс том да сяб-

роў), а ўжо 31 каст рыч ні ка ў паш-

тоў цы, ад ра са ва най той са май 

Яд ві зе, пад піс ва ец ца як Ажэш-

ка. Ад ва кат Ста ні слаў На гор скі, 

ра ман з якім па чаў ся амаль ад ра-

зу пас ля рас тан ня з Зыг мун дам, 

быў «клі нам», з да па мо гай яко га 

яна спра ба ва ла вы біць са свай-

го сэр ца Свян ціц ка га. Ві даць, 

гэ та не атры ма ла ся... На гор скі, 

па сло вах Элі зы, быў і «стрыж-

нем, ва кол яко га кру ці ла ся яе 

жыц цё», і «асо бай, да ра жэй за 

якую ні ко га не бы ло ў цэ лым 

све це». Але тое, што ад чу ва ла 

яна ў да чы нен ні да яго (хоць бы-

ло гэ та па-са праўд на му вы со кім 

і свет лым па чуц цём), з'яў ля ла ся 

не столь кі ка хан нем жан чы ны да 

муж чы ны, коль кі яго суб лі ма цы-

яй — аба рон ным ме ха ніз мам, які 

пе ра на кі роў вае энер гію па чуц ця 

ў бок да пу шчаль на га кам пра мі су. 

Хут чэй за ўсё, транс фар ма ва най 

лю боўю дач кі да баць кі: Элі за, як 

ве да ем, асі ра це ла ў два з па ло-

вай гад кі і ўсё жыц цё ме ла па трэ-

бу ў псі ха ла гіч най апе цы.

* * *

Ад той су стрэ чы ў каст рыч ні ку 

прой дзе яшчэ дзе сяць з па ло вай 

га доў, перш чым Элі за і Зыг мунд 

су стрэ нуц ца зноў, ужо на заў сё ды.

9 (22) мая 1910 го да «Лі тоў скі 

кур' ер» на дру ка ваў аб' яву та ко га 

змес ту: «5 (18) мая ў Грод не па-

мер ла Элі за Ажэш ка. Пе ра нос 

це ла ў Фа ру ад бу дзец ца ў па ня-

дзе лак 10 (23) мая а 10-й ра ні цы. 

Жа лоб нае на ба жэн ства за ду шу 

па мер лай у той жа дзень аб 11-й. 

Па ха ван не на га рад скіх мо гіл ках 

а 2-й га дзі не апоўд ні». Вы хо дзя чы 

кож ную ра ні цу, «Лі тоў скі кур' ер» 

па спеў на дру ка ваць гэ ты тэкст ужо 

трой чы. Але чац вёр ты раз пло шча 

аб' явы бы ла па мен ша на — зні зу 

яго пад пі ра ла ін шая аб' ява: «Зыг-

мунд Свян ціц кі, док тар ме ды цы-

ны, пра ва дзей ны стац кі са вет нік, 

гра ма дзя нін Гро дзен шчы ны па мёр 

8 (21) мая ў Мін ску...» Да лей пі-

са ла ся, што жа лоб нае на ба жэн-

ства ад бу дзец ца ў ка фед раль ным 

кас цё ле 10 (23) мая аб 11-й ра ні-

цы, а па ха ван не — па абе дзе на 

Каль ва рый скіх мо гіл ках. Па мёр шы 

з роз ні цай у тры дні, гэ тыя двое 

ад пя ва лі ся ад на ча со ва, і 

ад на ча со ва іх це лы ад да-

ва лі зям лі.

Абое па ку та ва лі ад 

цяж кай хва ро бы сэр ца, 

абод вух да апош ня га 

дня ці ка ві ла пра ца. Ці 

мог Зыг мунд Свян ціц кі 

пра чы таць аб' яву пра 

смерць Элі зы Ажэш кі? 

Та кую маг чы масць ён 

меў. Ён мог пра чы таць 

яе ў чац вер, пят ні цу ці 

су бо ту. Мог і па чуць гэ-

ту вест ку, якая бо лем 

уда ры ла па ўсіх мін скіх 

па ля ках. А мог, акру жа-

ны кло па та мі і ўва гай, 

су мную для ўсіх на ві ну 

не па чуць і не пра чы-

таць. Як бы там ні бы ло, 

мы ў лю бым вы пад ку 

ма ем прык лад та го, як 

вы шэй шыя сі лы на ма га-

лі ся вы пра віць па мыл ку 

лю дзей.

Ця пер вы ве ры це, што 

ка хан не бы вае ад но? Па-

вер це хоць бы ў тое, што 

яно веч нае.

Свят ла на ВО ЦІ НА ВА.

Не вя до мае пра вя до мыхНе вя до мае пра вя до мых

«ЁН ПРОС ТА 
ЯЕ РАЗ ЛЮ БІЎ...»

Як у Элі зы Ажэш кі 
з док та рам 
Зыг мун дам 
Свян ціц кім 

«не скла ла ся»

СВЕТАГЛЯД

Эліза Ажэш ка.

Зыг мунд Свян ціц кі малады.

Зыг мунд Свян ціц кі, 1900 год.

Элі за Ажэш ка ў год літаратурнага 
дэбюта.

Пры ня та лі чыць, што на ша са мая зна ка мі тая гро дзен ка — 
пісь мен ні ца Элі за Ажэш ка — бы ла жан чы най, шчод рай на 
па чуц ці: па ме шчык Пётр Ажэш ка, які стаў пер шым му жам, 
по тым док тар Зыг мунд Свян ціц кі, з якім «не скла ла ся», 
за ім ад ва кат Ста ні слаў На гор скі, які праз трыц цаць га доў 
стаў дру гім му жам, пас ля яго смер ці — ма ла ды афі цэр 
Фран ці шак Гад леў скі... На ват пе ра піс ку 67-га до вай 
Элі зы Ажэш кі з 45-га до вым Та дэ ву шам Бох ві цам да след чы кі 
трак ту юць як лю боў ную. 


