
Усе на шы па да рож жы па кі да-

юць сля ды ў ду шы, але не кож нае 

пры во дзіць да та кой «эк заль та-

цыі». Ві да воч на, гэ та за ле жыць 

ад эма цы я наль на га фо ну, які су-

пра ва джае эк скур сію. Гэ тым ра-

зам ён быў асаб лі вым. Па-пер-

шае, у той дзень мы ака за лі ся, 

ба дай, адзі ны мі на вед валь ні ка мі 

ся дзі бы, ад да ле най ад вя лі кіх да-

рог і з гэ тай пры чы ны за па тра ба-

ва най у «не се зон» не на столь кі, 

на коль кі ў ін шы, больш спры яль-

ны час. Па-дру гое, ра ман ты ка 

ха ва ла ся яшчэ і ў тым, што ні дзе 

да гэ туль нам не пра па ноў ва лі 

ўтуль на ўсес ці ся ў «кня жац кія» 

крэс лы, каб па слу хаць му зы ку, 

«за ве дзе ную» толь кі для нас. 

Іг раў, ка неш не, не ра яль, які важ-

на ста яў па блі зу, але ўяў ля ла ся, 

што гэ та ён. Толь кі для нас іг рае. 

Як ні кру ці, а экс клю зіў ны мі на-

вед валь ні ка мі быць знач на лепш, 

чым «шмат лі кі мі». Нам, пры нам-

сі, вель мі спа да ба ла ся. Ад чуў ся, 

ве да е це, асаб лі вы смак у тым, 

як на мі ўспры ма ла ся сі ту а цыя: 

быц цам мы гос ці Агін скіх, але 

апы ну лі ся ў За лес сі не спа дзеў-

кі — пры еха лі з бліз кай Бе ні цы, 

дзе гас ця ва лі да гэ та га, але тут 

гас па да роў не за ста лі — толь кі 

два рэц ка га, дак лад ней, па ні два-

рэц кую, з якой мі ла па раз маў ля лі 

пра ўсіх.

Пан Агін скі, Мі хал Кле а фас? 

О, ён тут не прос та так апы нуў-

ся, ён меў у За лес сі спад чы ну — 

драў ля ны дом дзядзь кі, Фран-

ціш ка Кса ве рыя. До ма та го ўжо 

ня ма, але яго мож на ба чыць на 

ма люн ку Ле а нар да Ходзь кі. Пры-

ехаў шы сю ды ў 1802-м пас ля раз-

во ду і жа ніць бы, 37-га до вы Мі хал 

Кле а фас па чаў пе ра бу до вы для 

но вай сям'і. Пе рад тым ён, ве да-

е це, раз вёў ся з Іза бе лай Ля соц-

кай. Як іх шлюб, слу хай це, мог 

бы вы тры ваць, ка лі муж увесь 

час за мя жой, а ся мей ныя гро шы 

з'я дае на дзея вяр тан ня Ра дзі ме 

ра ней ша га па лі тыч на га ста ту су? 

Але ад да лен не му жа і жон кі бы-

ло па сту по вым і вя лі кай тра ге дыі 

для Іза бе лы не ства ры ла. Вель-

мі, ве да е це, дзей ная жан чы на. 

Ка лі шлюб па цяр пеў кру шэн не, 

яна не кі ну ла ся шу каць са бе но-

вую пар тыю, а за ня ла ся ар га ні-

за цы яй пры быт ко вай гас па дар кі 

на баць коў скай зям лі пад Вар-

ша вай, тым са мым вы яў ля ю чы 

прык лад вы ра шэн ня аса біс тых 

жа но чых праб лем з ві да воч най 

гра мад скай ка рыс цю. А Мі хал 

Кле а фас, ка ва лер ор дэ на Бе ла-

га Ар ла (вы шэй шай уз на га ро ды 

Поль шчы, атры ма най ім у 23-га-

до вым уз рос це), аў тар па ла нэ-

заў, ма зу рак, кад ры ляў, ра ман-

саў, ме ну э таў, мар шаў, валь саў 

і на ват опе ры (пра Ба на пар та ў 

Ка і ры), удзель нік паў стан ня Кас-

цюш кі, за што яго спа чат ку пе ра-

сле да ва лі (аж но да вя ло ся жыць 

пад чу жы мі ім ёна мі), але пас ля 

да ра ва лі (Адам Чар та рый скі, 

пры яцель ім пе ра та ра Аляк санд-

ра, паў плы ваў на апош ня га так, 

што для ўдзель ні каў паў стан ня 

дзяр жаў ны гнеў быў за ме не ны 

на ам ніс тыю), ажа ніў ся (рап тоў-

на, каб не ска заць вы пад ко ва) з 

Ма ры яй На гур скай-Не ры. Яна, 

праў да, на зы ва ла ся бе Ма ры яй 

дэ Не ры і быц цам бы ла спя вач-

кай, але ка жуць, што яна ні я кая 

не арыс та крат ка, а дач ка італь-

ян ца-карч ма ра, і спя ва ла хі ба 

што ў баць коў скай карч ме.

Кро кі па ні Ма рыі па мя тае він-

та вая лес ві ца, якая ка лісь ці вя ла 

ў яе спаль ню, а ця пер — у му-

зеі — вя дзе ў служ бо вае па мяш-

кан не. Во дар яе ду хоў яшчэ лу-

нае над драў ля ны мі пры ступ ка мі. 

Чу е це? А мо гэ та вет рык да нёс 

пах апель сі на вых кве так з аран-

жа рэі, раз ме шча най по бач?

Лі та раль на за год гэ та жан чы-

на па спе ла аў да вець, вый сці за-

муж за па на Агін ска га і на ра дзіць 

Аме лію, парт рэт якой ві сіць у па-

коі з вы кру та сіс тым люс тэр кам, 

на ад ной сця не з парт рэ та мі Эмы і 

Іды, ма лод шых до чак. Парт рэт сы-

на Ірэ нея раз ме шча ны асоб на — 

на той сця не, дзе са мо люс тэр ка.

Дзе ці Агін ска га да лі шмат 

ато жыл каў, ад ны з якіх ужо пры-

яз джа лі ў ад ноў ле ную ся дзі бу 

ў За лес сі, дру гія па куль 

што збі ра юц ца. Што іх мо-

жа ўра зіць як аў тэн тыч нае? 

Мэб лі Агін скіх у сён няш нім 

до ме ня ма, хоць ша фы, ка на пы, 

сто лік-сак рэт нік, бу фет, сто лік 

лом бер ны, стол для біль яр да і 

мэб ля для ка бі не та — ні я кія не рэ-

кан струк цыі, а рэ чы мі ну ла га ча-

су. На ста ле ў ка бі не це — свеч кі 

ў пад свеч ні ках, скрып ка, па пе ры і 

кні гі. Ся род апош ніх — гас па дар-

скія ме му а ры, які мі пас ля іх вы-

дан ня быў вель мі не за да во ле ны 

Мі ка лай І. Хоць ні чо га асаб лі ва 

«бун тар ска га» ў іх ня ма. Зрэш ты, 

у нас бу дзе на го да пе ра ка нац ца: 

ство ра ныя па-фран цуз ску і пе ра-

кла дзе ныя та ды ж на ня мец кую, 

вы да дзе ныя за мя жой ад ра зу 
пас ля на пі сан ня, яны ця пер, як 
нам ска за лі, збі ра юц ца вый сці па-
бе ла рус ку. Па ба чым.

Ча го на ста ле ня ма, дык гэ-

та «Дыя ло гаў па між Франк лі нам 

і Па да грай», хоць яны маг лі тут 

зай мець сваё мес ца: пан Агін скі, 

дру гі раз раз вёў шы ся ў 1815-м, 

праз ней кі час па ся ліў ся ў Фла-

рэн цыі, дзе не толь кі пра цяг ваў 

слу жыць дзяр жа ве, але і ля чыў 

арт рыт і па да гру, чы та ю чы гэ-

тыя «Дыя ло гі...». Як тут, слу-

хай це, той па да гры не зда рыц-

ца, ка лі хар ча ва лі ся смарч ка мі 

ды тру фе ля мі? У гэ тай ся дзі бе 

ў най леп шыя га ды яе іс на ван ня 

ежа га та ва ла ся і па да ва ла ся з 

яў ным раз лі кам ура зіць са мых 

прэ тэн цы ёз ных гас цей, якія пры-

яз джа лі сю ды, каб ад па чы ваць 

ду шою і це лам ва ўтуль ных за-

кут ках шмат лі кіх пар каў, ла дзіць 

лі та ра тур ныя ве ча ры і му зыч ныя 

са ло ны, аб мяр коў ваць на ві ны па-

лі ты кі і гра мад ства. Час та ва лі ся 

шнэль-клоп са мі і шпэк-ку хе на мі, 

штру да ля мі і мар цы па на мі. А між 

ін шым, гу вер нёр ка лісь ці юна га 

Агін ска га ву чыў яго ес ці шмат 

са да ві ны і не вель мі за хап ляц ца 

мя сам. Быц цам ве даў месье Жан 

Ра лей, што ў ге не ты цы хлоп чы-

ка за кла дзе на па гро за хва рэць, 

асаб лі ва з уз рос там. Гэ ты ча-

ла век так моц на і так па зі тыў-

на ў цэ лым паў плы ваў на асо бу 

Агін ска га, што тут, у За лес сі, 

яму зла джа ны пом нік — так зва-

ны ка мень Ра лея, з над пі сам: 

«Іnstіtutorі suo Joan Rolay gratus 

dіscіpulus М. О.» — маў ляў, ад 

удзяч на га вы ха ван ца, сха ва на га 

за іні цы я ла мі. Жа ну Ра лею пры-

све ча ны ку то чак і ў ха це-му зеі, 

да во лі мі лы.

У ней кі мо мант мы па ча лі 

шка да ваць, што па коі кан ча юц-

ца. Ад туль, дзе мож на, сеў шы 

за стол ка ля лес ві цы ў спаль ню 

Ма рыі дэ Не ры, па кі нуць вод гук у 

кні зе для гас цей, іс ці больш, зда-

ец ца, ня ма ку ды... Аран жа рэя!

Яна су стрэ ла нас па хам 

апель сі на вых кве так (які я зблы-

та ла з ду ха мі Ма рыі дэ Не ры на ў-

мыс на, для жар ту) і роз ны мі эк за-
тыч ны мі рас лі на мі — аліў ка вым і 
ка ва вым дрэў ца мі, сен по лі я мі і 
ды фен ба хі я мі, гі біс ку сам, фі ку-
са мі, абу ты ло нам і ана на са мі (на-
са мрэч шмат яшчэ чым, але хі ба 
пе ра лі чыш?). І ка лі б сёе-тое з 
гэ та га ха раст ва маг ло пра да вац-
ца ато жыл ка мі ў су ве нір най лаў-
цы, то на бы ло ся б на мі на па мяць 

аб гэ тым до ме не менш ах вот на, 

чым дыск з па ла нэ зам, які і да гэ-

туль гу чыць.

Па да рож ні ча ла 
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19 мая а дзя вя тай ве ча ра пач-

нец ца нач ная пра гра ма ў ся дзі бе 

Агін ска га ў За лес сі. Пра цяг нец ца 

да трох ра ні цы на ступ на га дня. 

Ад крыц цё за пла на ва на ў ча роў-

ным мес цы — на во зе ры. Ча го 

ча каць ад пра гра мы? Май стар-

кла сы, ін тэр ак ты вы, уні каль ны 

вы ста вач ны пра ект... Усё гэ та 

за яў ле на ў пра гра ме. Але ка лі 

ча каць не ча ка на га, ад бу дзец ца 

не звы чай нае.

У Сан-Джы мінь я на, у сэр цы 

Тас ка ны... З 15 па 17 чэр ве ня там 

прой дзе ся рэд ня веч ны фес ты валь 

Фе ры Ме сі ум. Хоць гэ тыя мак сі-

маль на пры блі жа ныя да ра ней шых 

гіс та рыч ныя дзеі з вя лі кім па ра дам, 

за баў ка мі кштал ту пе ра цяг ван ня 

ка на та і кір ма шом пра во дзяц ца 

ў на шым ча се ўся го чвэрць ста год-

дзя, сам га ра док Сан-Джы мінь я на 

вя до мы яшчэ з па пя рэд няй эры. 

Ён раз ме шча ны на вяр шы ні па-

гор ка, з яко га Тас ка на вы гля дае 

кар цін кай на спо дач ку. Зрэш ты, 

і Сан-Джы мінь я на — пры го жы і 

за хап ляль ны. Як ту ды тра піць? 

Са ма лё там да Фла рэн цыі ці Пі зы, 

ад туль аў то бу сам.

У Шрус бе ры шмат пры го жа га, 

а 23 і 24 чэр ве ня там мож на па-

каш та ваць шмат смач на га. Але 

не толь кі дзе ля та го, каб па ес-

ці і па ра да ваць во ка пры го жым, 

вар та на ве даць Шрус бе ры. Ёсць 

ін шыя, больш вы тан ча ныя на-

го ды: да вас тут па бы лі Да ні эль 

Дэ фо і Чарльз Ды кенс, а Чарльз 

Дар він уда сто іў Шрус бе ры на ват 

тым, што ў ім на ра дзіў ся.

Цал кам маг чы ма, што ежа ў 

Су ле ака жац ца смач ней шай за 

тую, што па да ец ца ў Шрус бе ры. 

У пар ку-му зеі ін тэр ак тыў най гіс то-

рыі «Су ла», што не да лё ка ад Ру бя-

жэ віч, дня мі ад бу дзец ца фес ты валь 

«Суль скі за мак». Там, дзе і без та-

го што дня ажы вае ра ман тыч нае 

«ўчо ра», 19 і 20 мая раз гор нец ца 

са праўд ны ся рэд ня веч ны го рад з 

гул лі вым кір ма шом, на якім мож на 

бу дзе за няц ца ба я вы мі мас тацт ва-

мі, тан ца мі, страль бой з ар ба ле таў 

і лу каў, кі дан нем но жы каў, фех та-

ван нем, рас ко лам ка мя нёў ды ін-

шы мі не што дзён ны мі спра ва мі.

З 24 мая па 3 чэр ве ня ў вёс цы 

Хэй-он-Уай (гэ та Уэльс) пра хо-

дзіць лі та ра тур ны фес ты валь, 

які ча сам на зы ва юць су мес сю 

між на род най кан фе рэн цыі і вя-

сел ля — та кі ён прад стаў ні чы 

і не фар маль ны. Уя ві це са бе ма-

ляў ні чыя края ві ды, мност ва ан-

ты квар ных кра маў, рас чы не ныя 

на сцеж вок ны, у якіх спрэс кні гі, 

кні гі, кні гі... Бяс кон цыя аб мер ка-

ван ні сю жэ таў, су стрэ чы з жы-

вы мі ге ро я мі... Неш та ча роў нае. 

Для дзя цей — асоб ная пра гра ма. 

Зрэш ты, дзя цей там мож на су-

стрэць прос та як гры бы на па-

лян ках: ся дзяць, за хоп ле ныя, 

і чы та юць, чы та юць...

ПА ЛА НЭЗ АГІН СКА ГА
Ён су пра ва джаў нас увесь 

ас та так та го не звы чай на га 

дня: ка лі іш лі ад ся дзі бы 

да мес ца ста ян кі — гу чаў 

у га ло вах, ка лі вяр та лі ся 

да до му — ліў ся ў са лон 

аў то з дыс ка, куп ле на га 

за мест су ве ні ра, а ка лі 

апы ну лі ся до ма — зноў 

за пус ці лі той дыск іг раць 

і не спы ня лі яго аж да но чы. 

Ён і ця пер гу чыць — ка лі 

я пі шу гэ ты ма тэ ры ял.

Пас ля доў ні кам
Ка лі пра цяг ваць тэ му хар ча ван ня, не асця рож на па ча тую 

пе ра лі кам страў ХІХ ста год дзя, то тэ ры то рыя ту тэй шых гас-

па дар скіх ста ло вай і кух ні пе ра тво ра на ця пер ва ўра чыс тую 

за лу — са сцэ наю і ра я лем. Тут ла дзяц ца ба лі, якім па пя-

рэд ні ча юць май стар-кла сы па ста рых тан цах. Як раз тут мы 

слу ха лі па ла нэз, пад які па абя ца лі са мі са бе: а) пры яз джаць 

сю ды кож най вяс ной, ка лі рас пус ка юц ца квет кі ў пры лег лых 

пар ках; б) тра піць най блі жэй шым ча сам на ту тэй шы баль. 

Мы да ве да лі ся, што ў до ме яшчэ ёсць па коі, якія зда юц ца 

на вед валь ні кам па да во лі сім па тыч ным кош це. Хар ча ван нем 

па ста яль цы гэ та га атэ ля пад да хам гіс та рыч най ся дзі бы не 

за бяс печ ва юц ца — пра ежу яны па він ны кла па ціц ца асоб на 

і са ма стой на. А Мі хал Кле а фас як раз і па ву чаў Ірэ нея, сы на, 

што ў хар ча ван ні не трэ ба праз мер ні чаць. Не кож ны дзень, 

але пяць дзён на ты дзень, акра мя па ня дзел ка з аў то ркам, 

у лет няй аран жа рэі пра цуе ка вяр ня.

Ра ман ты кам
Зна чыц ца, з Ма ры яй дэ Не ры Мі хал Кле а фас так са ма раз вёў ся. 

Не шан цуе муж чы нам у дру гіх шлю бах, ка лі пер шыя не та кія ўжо 

кеп скія. Але па гля дзі це, як ён пі саў сва ім дзе цям пра іх ма ці, ро бя чы 

баць коў скія на стаў лен ні з Іта ліі. «Ні на ім гнен не не за бы вай ні чо га 

з та го, чым ты аба вя за ны са май пер шай сва ёй даб ра дзей ні цы — 

тва ёй ма ці... Пры ста суй ся ні чо га не га ва рыць, не спы таў шы ся бе 

спа чат ку: «А ма ці мая — ці ўхва ліць?» І ка лі на та кое пы тан не тваё 

сум лен не ад ка жа: «Мая ма ма гэ та адоб рыць», — та ды дзей ні чай 

сме ла, тваё па чуц цё ця бе не пад ма не», — пі саў ён Ірэ нею. І вось 

яшчэ, зноў яму: «Дзень трэ ба за вяр шыць так, як па чы наў, — з ма-

літ вай, ус па мі на ю чы тваю доб рую ма тух ну, яе кло па ты аб та бе». 

Гэ та, спа дар ства, мож на на зваць вы са ка род ным баць коў ствам і 

браць са бе за ўзор. Цу доў на, што па да рож жы да юць пад ста вы 

для вы ка луп ван ня роз най дра бя зы з жыц цяў слаў ных ге ро яў мі-

нуў шчы ны. Зрэш ты, шмат што з гэ та га вы ка лу па на га — ні я кая 

не дра бя за.

Мі хал Кле а фас Агін скі, 
аў тар са ма га зна ка мі та га 

па ла нэ за.

Іза бе ла Ля соц кая, 
пер шая жон ка 
Мі ха ла Кле а фа са 
Агін ска га.

На гэ тым ста ле ля жаць 
сто сі кам ары гі наль ныя вы дан ні 

ме му а раў Агін ска га.


