
ЖЫРАНДОЛЯ 929 жніўня 2020 г.

Як свед чаць ле та пi сы, 

у ле та шэсць ты сяч шас цi-

со тае ад ства рэн ня све ту 

бы ло на По ла цак на шэс це 

на ўяў. Гой са лi мерц вя кi па 

ву лi цах, са мiх не вi даць бы-

ло, а вось сля ды ка пы тоў 

iх нiх ко ней па ла ча не ба чы лi 

вы раз на. Мо жа, пры вiд ныя 

ко нi прос та за над та хут ка 

нес лi ся для во ка ча ла ве ча-

га, як уме юць чор ныя ду хi 

гар цу кi, якiя во зяць па не бе 

агром нiс ты вог нен ны жо ран 

з па ган скiм Пе ру ном?

Чац вёр ка сы тых чор ных 

ко ней пёр ла па ста ра жыт най 

Аль гер да вай да ро зе мiж По-

лац кам i Вiль няй шы коў ную 

ка рэ ту, па за ло ча ную, з гер-

ба мi, так iмк лi ва, нi бы та ў ёй 

вы пра вi лi ся на зла дзей скую 

спра ву на ўцы аль бо хтось цi 

за цуг ляў пе ру но вых гар цу-

коў. Лу жы ны пе ра тва ра лi ся 

ў фе ер вер кi бру ду, гас цi нец 

аж но дры жэў...

Нi хто не пры тры маў чор-

ных ко ней, на ват ба ча чы, 

што на пе ра дзе ва лю ха ец ца 

гру васт кi рыд ван. Да рэм на 

два фур ма ны, што кi ра ва лi 

рыд ва нам, чар ня вы дзя цюк 

з квад рат ны мi пля чы ма i бя-

ля вы хла пец-ма цак, спра-

ба ва лi ад вес цi свой экi паж 

убок... Ша лё ная за ла чо ная 

ка рэ та да гна ла рыд ван як-

раз у са мым ня зруч ным 

мес цы да ро гi, ка лi з ад на го 

бо ку бы ло гус тое кус тоў 'е, 

з з дру го га — уз го рак, на 

якi ўска ра сква лi ся танк ля-

выя бя роз кi.

Хрась!.. За ла ты бок ка-

рэ ты ледзь не пры хi лiў ся да 

чор най сцен кi рыд ва на, зад-

нiя ко лы экi па жаў су тык ну-

лi ся, быц цам ня ўваж лi ва му 

шка ля ру ад на клас нiк спрыт-

на пад ста вiў на гу... Вось i 

пры еха лi. Без ко ла за ста лi-

ся. А да Га род нi ўся го два 

пе ра ез ды!

Кра са моў ства фур ма наў 

абедз вюх па во зак зму сi ла б 

вя до ма га грэ ка Дэ мас фе на 

тэр мi но ва на браць у рот ка-

мень чы каў i зноў бег чы на 

бе раг мо ра, трэ нi ра вацца 

ў вы маў лен нi скла да ных 

сiн так сiч ных фi гур, ня хай 

не ду жа пры стой ных.

Сi ту а цыю маг лi ўла дзiць 

толь кi гас па да ры. Па куль Са-

ла мея су па кой ва ла раз' юша-

на га Лёд нi ка, якi ад штурш ка 

ледзь не па ля цеў на пад ло гу, 

Пра нцiш са ма вi та вый шаў з 

па хi ле на га рыд ва на, па клаў-

шы ру ку на дзярж аль на Гi па-

цэн таў ра. Гас па дар за ла чо-

най ка рэ ты не зра бiў лас ку 

вый сцi, але яго ны слу га ў 

вен гер цы з за ла ты мi га лу-

на мi рас чы нiў дзвер цы, каб 

пан мог вы су нуц ца вон кi i па-

ка раць дзёрз кi су свет.

Пан быў да во лi го жы, 

гэт кай са ла джа вай го жас-

цю, якую цэ няць у кур ту аз-

ных свец кiх са ло нах: чор ныя 

вы раз ныя во чы, аку рат ны 

нос, не кiр па ты i не дзю ба-

ты, ру мя ныя шчо кi, не вя лi кi 

кап рыз ны рот. Па рыс, каб 

яго ца па мi ма ла цi лi. Праў да, 

ця пер го жае аб лiч ча пса ва-

ла злосць.

— Ва шыя фур ма ны му сi-

лi збо чыць.

Ру жо выя вус ны ўла-

даль нi ка за ла чо най ка рэ ты 

ганарыс та кры вi лi ся, паль цы 

пра вай ру кi, знi за ныя пярс-

цён ка мi паўз верх тон кай 

шаў ко вай паль чат кi, ба ра-

ба нi лi па сцен цы. А кам зол 

пар чо вы, ка рун кi га ланд скiя, 

пан чо хi бе лыя, ча ра вi кi на 

чыр во ных аб ца сах, з дыя-

мен та вы мi спраж ка мi, па ры-

чок пуд ра ны з аку рат ны мi 

бук ля мi, муш ка на пра вай 

шча цэ... Лыт кi, му сiць, на-

клад ныя, як ця пер мод на. 

Нi бы та не ў да ро гу вы пра-

вiў ся, а на баль. Што за фа-

цэт? Вы рвiч зiр нуў на герб 

на ба ку ка рэ ты: за ла ты леў, 

вель мi па доб ны да ве не-

цыян  ска га, ве жа, якар, ру ка 

з тры ма ру жа мi... Па доб на, 

гэт кi стра ка ты герб ня даў-

на за цвер дзi лi. I ўла даль нiк 

не ту тэй шы, з ак цэн там га-

во рыць, i звы ча яў сар мац кiх 

не ве дае — не прад ста вiў ся 

па ну-бра ту. Пра нцiш па клаў 

ру ку на дзярж аль на Гi па цэн-

таў ра, дру гой ру кой па пра вiў 

шап ку са ба лi ную з дыя мен-

та вым гу зам, вы пра стаў ся, 

каб ак са мiт ная ды лея ляг ла 

пры го жы мi склад ка мi паўз-

верх жу па на.

— Фран та сiй Вы рвiч з 

Пад ня вод дзя, гер ба Гi па-

цэн таўр, ста рэй шая лi нiя 

ро ду, пад ка мо ры мен ска га 

па ве та. З кiм маю го нар раз-

маў ляць?

Фа цэт па ду маў, не ах вот-

на вый шаў з ка рэ ты, грэб-

лi ва пе ра сту пiў шы па бе ла-

рус кай гра зi, якая ад ра зу 

засмак та ла яго ныя чыр во-

ныя аб ца сы.

— Граф Нi ко ла Ан то нiй 

Ма ну цы, ста рос та Оп саў-

скi.

А бож-жач кi, го на ру коль-

кi ў iталь ян чы ка, як блох у 

ба дзяж на га са ба кi... Вы-

рвiч вет лi ва схi лiў га ла ву, 

стрым лi ва ю чы па блажлiвую 

ўсмеш ку. Дык вось ён якi, 

Ма ну цы, са ма зва ны граф-

чык! Пры ехаў у Поль шчу з 

Ве не цыi не каль кi год та му, 

укру цiў ся ў да вер да Па-

ня тоў ска га, вы кон ва ю чы 

са мыя слiз кiя да ру чэн нi... 

Да па маг чы з упа да ба най 

кра сунь кай су стрэц ца, та го, 

хто пе ра шка джае, на стра-

шыць, ска ле чыць цi са све ту 

пры браць... Ха ця на пер шы 

по гляд ма ла быў па доб ны да 

брэ цё ра. На рэш це, ве не цы-

я нец ака заў Цял ку та кую па-

слу гу, якую не за бы ва юць: 

ажа нiў ся з Яд вi гай Стру-

тын скай, ама рат кай ка ра ля, 

што тра пi ла ў цi ка вае, але 

не пры ем нае ста но вi шча. 

Па нi Яд вi га шылах вост кай 

бы ла вя до май, пер шы яе 

муж, Це ха на вец кi, з ёй са 

скан да лам раз вёў ся, з-за 

го жых во чак па нен кi та ды 

ў Рэ чы цы цэ лае па бо i шча 

вый шла, з ах вя ра мi... I ка-

ра ля акру цi ла. Ця пер у сям'i 

гра фа га да ваў ся ма лень кi 

Ста нi слаў Ма ну цы, па вод-

гу ках усiх — вы лi ты Ця лок. 

Сам Ма ну цы вы да ваў ся бе 

за на шчад ка ста ра жыт на га 

ве не цы ян ска га ро ду, вось 

i змай стра чы лi яму герб... 

А па ра лель на са ма зва ны 

граф па сяб ра ваў з ра сiй-

скiм па слом Шта кель бер гам 

i на ла дзiў су вязь з ка хан кам 

ра сiй скай iм пе ра тры цы Па-

цём кi ным. Так што шпе га-

ваў увiш ны iталь ян чык, сяб-

ру чок та ко га ж пад лю ча га 

аван ту рыс та Ка за но вы, на 

абод ва ба кi, а мо на тры цi 

ча ты ры. Та ко га ў бу тэль ку 

за кар куй — вы слiз не.

Мiж тым слу гi абод вух 

экi па жаў узя лi ся пра вiць 

па пса ва ныя ко лы. А раз-

мо ва Пра нцi ша з граф чы-

кам на бы ла не бяс печ ны 

па ва рот. Вы рвiч спра вяд-

лi ва лi чыў, што вi на ва ты ў 

прык рым су тык нен нi ўла-

дар за ла чо най ка рэ ты. Гэ та 

яго ныя слу гi му сi лi пры тры-

маць ко ней.

Ма ну цы на мяк нуў, што 

спя ша ец ца ў iн та рэ сах ка-

ра ля.

Пра нцiш га на рыс та 

заявiў, што яны вы кон ва юць 

за гад пад скар бiя, зна ка мi-

ты док тар Баў тра мей Лёд нiк 

му сiць як най хут чэй з'я вiц ца 

ў Га род ню.

Па чуў шы iмя Чор на га 

Док та ра, Ма ну цы змя нiў ся. 

Цём ныя во чы за га рэ лi ся аза-

ртам, нозд ры вы тан ча на га 

но са дра пеж на ра за дзьму-

лi ся, ру ка ў шаў ко вай паль-

чат цы сцiс ну ла дзяржаль -

на шпа гi... I рап там: за мiж 

спе шча на га хат ня га са бач кi 

пе рад ва мi — iк лас ты хорт, 

якi лёг ка ўчэ пiц ца ў за гры-

вак. А цi праў да, што док тар 

Лёд нiк та кi вы бiт ны фех та-

валь шчык, што мо жа адзiн 

вы ста яць су праць двац ца цi 

ча ла век? А як ён па сце нах 

ска ча? За бiць ня ўзбро е най 

ру кой, не да кра на ю чы ся — 

так са ма мо жа? Цi гэ та плёт-

кi? А цi зго дзiц ца пан док тар 

неш та пра дэ ман стра ваць?

Кадры з фільма 

«Авантуры 

Пранціша Вырвіча».

(За кан чэн не ў на ступ ным 

ну ма ры «Звяз ды».)

Па за клас нае чы тан неПа за клас нае чы тан не

У ча со пi се «По лы мя» 

па чы нае дру ка вац ца 

но вы ра ман Люд мi лы 

Руб леў скай «Аван ту ры 

Вы рвi ча, Лёд нi ка i Чор-

най Ме лан хо лii». Гэ та 

шос тая кнi га вя до май 

аван тур на-пры год нiц-

кай се рыi пра шлях цю-

ка Пра нцi ша Вы рвi ча 

гер ба Гi па цэн таўр i яго 

ста рэй ша га сяб ра, по-

лац ка га док та ра Баў-

тра мея Лёд нi ка. Пра па-

ну ем чы та чам «Звяз ды» 

па зна ё мiц ца з урыў кам 

з гэ та га тво ра. Дзе ян не ад бы ва ец ца ў XVIII ста год-

дзi, у апош нiя га ды iс на ван ня Рэ чы Па спа лi тай. За-

кан чва ец ца праў лен не ўсе ма гут на га канц ле ра Ан-

то нiя Ты зен гаў за, iнт ры гi яко га зноў го няць ге ро яў у 

да лё кую да ро гу. Пра нцiш Вы рвiч ця пер — ша ноў ны 

суд дзя пад ка мо ры, Баў тра мей Лёд нiк — па плеч нiк 

ства раль нi ка ме дыч най ака дэ мii Жа на Жы лi бе ра, 

жон ка Лёд нi ка, ча роў ная Са ла мея, так са ма зай ма-

ец ца ле кар скай спра вай, а яго ная пад рос лая дач ка 

Са фiй ка ўспад чын нi ла не толь кi мат чы ну го жасць, 

але i не ўтай моў ны баць каў ха рак тар. I зноў — за хап-

ляль нае па да рож жа па тра гiч ных i яр кiх ста рон ках 

бе ла рус кай гiс то рыi.

Па ча так ра ма на чы тай це ў № 8 ча со пi са «По лы мя», 
пра цяг — у №№ 9 i 10. Люд мi ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ

Уры вак з ра ма на 

«АВАН ТУ РЫ ВЫ РВI ЧА, 
ЛЁД НI КА 

I ЧОР НАЙ МЕ ЛАН ХО ЛII»
РАЗ ДЗЕЛ ДРУ ГI. ЯК ЛЁД НI КI З ГРА ФАМ МА НУ ЦЫ ПА ЗНА Ё МI ЛI СЯ


