ЯНКА БРЫЛЬ
МУШТУК І ПАПКА
МАЛЕНЬКАЯ САГА

ДЗВЕ ПАХАРОНКІ
У жніўні сорак дзевятага, калі я, праз дваццаць сем гадоў пасля таго, як мяне вывезлі з Адэсы,
наведаў горад майго пачатку, з ім нас, мяне і жонку з нашай малою дачкой, знаёміла ўдава майго
найстарэйшага брата.
Таго амаль легендарнага Валодзі, які павінен быў забраць мяне з заходнебеларускай вёскі ў
савецкі горад, як толькі я падрасту, а брат, закончыўшы свой сельгасінстытут, усталюецца ў
пэўную самастойнасць. З гэтым не атрымалася... А ў трыццаць восьмым Валодзю закатавалі ў
Белай Царкве, паблізу якое ён працаваў заатэхнікам у саўгасе.
Братавая Надзя да сваіх сарака чатырох пастарэла ў злыбедах жонкі «ворага народа», працавала
кандуктарам трамвая, жыла ў пакойчыку старога дома з падлеткам сынам. На гэты дзень яна
ўзяла адгул. Калі мы селі ў трамвай і я хацеў узяць білеты, Надзея Іванаўна шапнула:
- Не надо, Ваничка. Кондуктор - моя знакомая, проедем и так.
Усмешка яе бядняцкай задаволенасці, што можа вось і так яшчэ пачаставаць дарагіх гасцей,
запомнілася мне ледзь не поруч з яе расказам пра першае і адзінае спатканне з арыштаваным
мужам.
Познім зімовым вечарам, нарэшце падпільнаваўшы, дачакаўшыся таго, ад каго гэта залежала,
яна ўпала перад ім на калені, у снег, і ён - надзіва - дазволіў спатканне. Валодзя быў скатаваны,
у пашматаным, выбруджаным адзенні, і ён здолеў неяк шапнуць ёй:
- Я ничего не подписал.
У вёсцы маці расказвала мне, хлапчуку, што ён быў гарачы і горды... Згадаю дзве паперыны.
Рабочы хлопец, шафёр аўтобуса, наведаў мяне ў бальніцы. Усім, хто прыходзіў, я быў, вядома,
рады, аднак з асаблівай удзячнасцю, з прыемным здзіўленнем сустрэў гэтага госця. Мы зрэдку
перазвоньваліся, сустракаліся яшчэ радзей, але ж вось ён дачуўся, сабраўся і перадачку прынёс.
Я памятаю яго яшчэ няўрымслівым падшпаркам, у апошнім ваенным годзе; сустракаўся з яго
старэйшым братам, прыгожым, выхаваным юнаком, перад самым яго адыходам у армію; ведаў
іхнюю маці, прыбіральшчыцу, ціхую, цягавітую кабеціну з дабрадушнай усмешкай. І ў
беднасці, і ў ваенным ліхалецці яна здолела падняць сваіх гарушчых мальцаў людскімі ды не
распуснымі, як і хацеў бы іх бацька, які прапаў недзе ў лагеры. Калі мы з маім нечаканым
госцем, я лежачы, ён седзячы, гутарылі паціху, між іншым успамінаючы яго маму і брата, ён
дастаў партманэ, пашукаў у ім і падаў мне паперыну.
Так я і ўбачыў першую «пахаронку».
У маім Загоры з франтоў не вярнулася трыццаць чалавек. У старэйшай сястры загінуў адзіны
сын. Аднак такой паперкі мне ўбачыць не прыйшлося. Ніхто не паказаў, а сам жа не будзеш
прасіць. Нават у сястры не змог.
А тут я трымаў яе ў руках і праз тры дзесяткі гадоў бачыў і таго, хто не вярнуўся, і тую, што
плакала да апошняга дня. Мне стала сцішна, уявіўшы, як ён, гэты шматок казённай паперы, быў
прачытаны найбліжэйшымі першы раз...
Значна раней за тую ціхую гутарку ў бальніцы я таксама ўпершыню, і толькі яе адзіную, убачыў
іншую «пахаронку» - даведку пра пасмяротную рэабілітацыю. Калі дакладней, дык копію з яе,
прысланую мне братавай.
На танна-жаўтлявым лістку не вельмі спраўна было надрукавана, што ваенны трыбунал
кіеўскай ваеннай акругі 8 студзеня 1957 года пераглядзеў справу па абвінавачанні майго брата
і вырашыў, што «постановление Тройки (так яно там - з вялікай літары!) при Киевском
Облуправлении НКВД УССР от 28-го сентября 1938 года в отношении Бриля Владимира
Антоновича отменено (тут і далей падкрэслена машыністкай) и дело о нем производством
прекращено за отсутствием состава преступления». Гэта ўжо не падкрэслена.
«Ён быў, сынок мой, гарачы і горды...»

А ўжо не з матчыных слоў, а з братавага пісьма памятаю такое.
Вясной трыццатага года па нашых мясцінах прайшоў вялікі градабой, і мы пра гэтую бяду
напісалі братам за мяжу. Бо іх жа там было ў нас два. Уладзімір і Ігнат. Выразна помніцца, як
адказаў нам Валодзя, - тыя словы з яго пісьма, што тады не здаваліся мне, дый старэйшым у
нашай сям'і, небяспечнай неасцярожнасцю:
«Вы пишете, что у вас побил град. А кто у нас побил - черт его знает».
І гэта, відаць, пра «год вялікага пералому», а то ўжо і пра набліжэнне смяротнага голаду на
хлебароднай Украіне?..
Нядаўна я прачытаў у газеце такое выказванне:
«Усе асобы, якія абвінавачваліся ў шпіянажы, асуджаліся толькі ваенным трыбуналам. У
адпаведнасці з законам перагляд гэтых спраў, а іх была пераважвая большасць, аказаўся ў
кампетэнцыі галоўнай ваеннай пракуратуры».
Асуджанага «тройкай» рэабілітаваў ваенны трыбунал. Значыцца, і тут хвароба часу шпіёнаманія. Не абмінула гэта, як віна, і Валодзю.
А Надзя казала, што яго судзілі - так гаварылася ў саўгасе, пакуль яе з малымі адтуль не выгналі,
- як «разоблаченного сына польского помещика»...
Ад кіеўскіх сяброў я даведаўся, хто ўвосені трыццаць восьмага ўзначальваў тую «тройку», што
з вялікай літары. Таварыш сакратар абкома за дваццаць наступных гадоў вырас на кіраўніка
адной з рэспублік. «За Богам малітва, за царом служба не прападаюць». Калі ён прыехаў на
святкаванне саракагоддзя БССР на чале сваёй дэлегацыі, я горка пажартаваў пры сябрах, што
вось вазьму тую «пахаронку», падыду ў перапынку да высокага госця і спытаюся: ці памятаеце
вы, паважаны, такую вось справу? І назаву, і пакажу, і дадам. Хоць і ведаю, што дарма гэта, адкуль жа яму памятаць? Што - ён, мой брат, адзін прайшоў праз такі суд?.. Дый наогул - як
гэта несалідна, калі не горш: далі вам, Брыль, запрашальны білет на такое высокае святкаванне,
а вы?.. Да госця такога - ды з чым? Трэба ж думаць!.. Хоць яно, - вы, чаго добрага, скажаце, - і
праз тры гады пасля Дваццатага з'езда...
Гістарычны Дваццаты яшчэ свяжэйшы быў у памяці ў той дзень, калі ў мяне гасцявалі
таварышы па працы і я паказаў ім нядаўна атрыманы дакумент пра невінаватасць майго брата.
Адзін з гасцей, былы ваенны журналіст, паэт пасрэдны, але з амбіцыяй («І Пушкіна пры жыцці
не вельмі заўважалі!..»), прыпсаваў нам застолле выпадам супраць другога госця, які меў
няшчасце трапіць у палон: «На фронце я такіх, як ты, страляў бы!..» Калі ж даведка, якую я
паказваў, апынулася і ў яго руках, ён уважліва паглядзеў яе, з натарыяльным штампам уключна,
а тады сказаў мне, гаспадару:
- А што ж ты дагэтуль пра брата маўчаў?
На ўвазе меліся, вядома, і анкеты. Бо ён у нас меў да іх службовае дачыненне. Цяпер, праз
трыццаць гадоў пасля таго застолля, можна спытацца ў мяне: што, і такія ў цябе (або, памаладому, у вас) гасцявалі?
Што ж, людзі пазнаваліся на паваротах.
Як і цяпер яшчэ ўсё пазнаюцца.

ЗВАНОК
Гэта было напісана вясной восемдзесят восьмага. І яно мне здавалася ўсім, што я ведаў і буду
ведаць пра братаў лёс.
А ў студзені года наступнага, летась, на Рыжскім узбярэжжы, пасля самотнай праходкі па
нешматлюдным зімовым пляжы, уздоўж сасонніку на крутым беразе, пад стомлена-спакойнае
паплёскванне вады і гулліва-надрыўны чаячы крык, я запісаў:
«У каго спытацца ў Кіеве, як мне даведацца больш пра Валодзю?»
У псіхолагаў, трэба думаць, ёсць адпаведнае тлумачэнне такому стану душы. Я ж толькі
заўважаю гэта ў апошнія гады ў самім сабе і не магу назваць такую з'яву інакш, як прадчуванне,
уласцівае старасці. Цяпер, больш як праз год, выпісваючы з блакнота тое маё пытанне пра брата,
магу ўжо і сказаць, што я, зноў жа цьмяна ды падсвядома, набліжаўся ў той час да таго, што
мелася на мяне неўзабаве абрынуцца...
У Кіеве пра Валодзю пытацца не прыйшлося: Кіеў азваўся сам.
23 сакавіка 1988 года - надзвычайная, паваротная дата - уранні з Кіева мне пазваніў незнаёмы
журналіст, украінскі карэспандэнт «Литературной газеты». Пазней, калі я пазнаёміўся з гэтым,
як для мяне - маладым, энергічным, талковым таварышам, вельмі дзіўнай здалася першая, пасля
вітання і рэкамендацыі, фраза яго паведамлення:

- Я хочу вас обрадовать...
Ад гэтай... радасці я разрыдаўся.
Як і тады, калі ў маю сям'ю, таксама па «міжгорадзе», з местачковай пошты, у нашым Турцы
брат Коля праз хрып і трэск прабіўся з весткай пра зусім нечаканую, недарэчную смерць
сярэдняга паміж намі - Мішы.
А яно ж, тое «обрадовать», калі падумаць спакойна, дык і сэнс пэўны тоіць. Страшная таямніца
нашага найстарэйшага, пачынаючы з таго званка, пачала раскрывацца, ім пачаўся пакутлівы
год, пра які мне трэба расказаць.
За чатыры месяцы да званка з «Литературной газеты», з паведамлення таго самага незнаёмага
карэспандэнта я ўпершыню прыняў у памяць слова Быкаўня, украінскі адпаведнік нашых
Курапатаў. І нават блізка тады не падумаў, што тая назва, той лес пад Кіевам праз нейкі час
назаўсёды ўвойдзе ў маё жыццё.
Неўзабаве ў газеце з'явілася ў мільённым памнажэнні друкаванае пацвярджэнне якраз таго, што
мяне ўразіла з тэлефоннай трубкі.
Пры эксгумацыі сталінскіх ахвяр, закапаных у Быкаўнянскім лесе, па знойдзеных там рэчах з
індывідуальнымі адзнакамі іх уладальнікаў следства здолела ўстанавіць прозвішчы
чатырнаццаці бязвінна рэпрэсіраваных. Сярод іх - наш Валодзя. На месцы захавання знойдзены
муштук з надпісам: «Брыль В.А. 16.ІХ.1937 г.».
Толькі праз сем месяцаў пасля гэтай публікацыі я буду трымаць на далоні той лімоннага колеру
касцяны муштучок, які пад зямлёй, сярод астанкаў жахлівай брацкай магілы праляжаў больш
за палавіну стагоддзя. Буду чытаць-перачытваць на ім старанна, далікатна, нават з прэтэнзіяй
на арнамент выскрабеныя прозвішча (і маё!), дзве літары ініцыялаў, што так хвалююча, горка,
імем брата і бацькі, расшыфроўваюцца ў маёй свядомасці, і дату - дзень, месяц, год, - якая пасля
агледзін муштука яшчэ блізу месяц будзе для мяне няпростай загадкай...
Тры невялікія абзацы - столькі я змог напісаць у блакноце пасля таго званка. Аднак і тады, у
такім хваляванні, з'явілася думка, нават і прыкрая, - «пра нашу гэтую прафесійнасць»... Ледзь
не адразу падумалася, што напішу пра знойдзены муштук, нават слова гэтае вынесу ў загаловак.
І гэта, скажам у апраўданне сабе, відаць, зусім натуральна. Калі думаць пра службу словам.
Натуральна яшчэ і таму, што і ў той дзень, і пасля ды пасля да мяне ўсё ішлі ды ішлі сямейныя
ўспаміны...

ТАКАЯ РАМАЧКА
Сага - ісландскі старадаўні празаічны сказ, аповесць. Слова, можа, і завысокае для нас, нашай
вяскова-гарадской ды нізавой сям'і. Зрэшты, калі ў англійскага класіка «Сага пра Фарсайтаў» твор высока арыстакратычны, дык «Сага роду» ў майго польскага сябра Рыся Дабравольскага рабоча-сялянская, аднак і яна расказана з належнай годнасцю ды правам. Ёсць і ў мяне
ўпэўненасць, якая паўтараецца сяды-тады, што кожная чалавечая сям'я мае права на сагу, як і
кожны з людзей на напісанне ўспамінаў. У кожнага яны ёсць, кожны перабірае іх у памяці, з
выпадку якога, а то і так сабе. Асабліва пад старасць. А калі яшчэ і выпадак, прычына, дык
успаміны самі пачынаюць жывей выядрывацца ў душы, як зоркі ў небе мінулага, збірацца,
складацца ў яшчэ адну сямейную сагу.
У мяне ёсць выпадак, прычына... Аднак я сваю сагу за многа гадоў растрос па аповесцях,
апавяданнях і запісах і цяпер магу яе толькі дапаўняць.
І дай мне Бог справіцца з гэтым як след, з накірававасцю ў галоўнае, з двума замежнымі братамі,
а перш за ўсё - з нашым бедным Валодзем у цэнтры.
...Да лета семдзесят другога года мы з Ганнай заставаліся ўдваіх з усёй нашай дзесяткі
Антосевых ды Настуліных дзяцей; сястры было семдзесят восем, мне пяцьдзесят пяць,
найстарэйшая і найменшы, такая «рамачка» для астатніх васьмі.
Трое памерлі ў маленстве: Марыя, Павел і Міша. З іх, па матчыных расказах, мне больш-менш
выразней уяўляўся той наш першы Міша, які памёр найбольшым з траіх, шасцігадовым. Маці
даволі часта ўспамінала яго як «такое ж удалае дзіця», нават размовы з ім, прадучы, уголас
прыгадвала. Праз два гады пасля яго смерці ад усемагутнай тады шкарлятыны нарадзіўся Міша
другі - мой Міша, хочацца сказаць, - якога назвалі так ці таму, каб памяць пра першага была
менш балючай, ці таму, каб, згодна з народным павер'ем, хлопец надзейна вырас і жыў
шчасліва.
У маім маленстве Ганна, настолькі старэйшая за мяне, здавалася чужою цёткай. Аўдавела да
сарака, зямлі было многа, гаспадарка растрэсена, а рабіць няма каму, дзяцей пяцёра, а

найстарэйшай шаснаццаць. Падняўся гаспадар, адзіны сын, ды на яго прыйшла ўсяленская
«пахаронка»: памёр ад цяжкіх ранаў каля Кёнігсберга. Перажыла траіх дачок, засталася пры
апошняй, тым часам і пажыць бы, але ж старасць. Пад канец і аглухла зусім, і ледзь хадзіла, і
ўсе мае намаганні дапамагчы сталічнай медыцынай не дзейнічалі.
Апошні раз - хто ж калі ведае, што апошні? - я гасцяваў у іх вялікім, раскіданым па ўзгорках ды
ярах, цёпла і сумна з маленства знаёмым Палужжы ўлетку семдзесят другога. Пасядзелі на
сонейку, ужо не на траве, а на табурэтках над травою, пагаманілі сяк-так. Пастарэлы, атаўсцелы
гараджанін і забітая нягодамі, зусім нямоглая вясковая бабуля. Адно запомнілася найлепш - як
яна махнула высахлай ад старасці рукой і сказала з нейчай, пачутай, а то і са сваёй ужо, самой
зразумелай філасофіяй згоды:
- Ат, ці кошык бульбы больш з'ясі, ці кошык менш - усё адно!..
Я не ведаў і ведаць не мог, што гэта ў нас была апошняя сустрэча, але зноў жа як быццам
штосьці прадчуваў, бо развіталіся мы не так сабе, а нібы надоўга - урачыста неяк, абняўшыся.
А потым, вярнуўшыся з падарожжа па Енісеі, пачуўшы, што Ганны няма, я быў за тое наша
развітанне ўпотай, спакойна рады, як за нейкі незвычайны абавязак, належна выкананы абрад нібы апошняя споведзь ды прычасць.
«Рамачкі» больш не было - я заставаўся адзін з усёй бацькоўскай сям'і.
Абедзве сястры, Ганна і на два гады маладзейшая Віліта (Уліта ці Іуліта па святцах), пайшлі
векам па маме: абедзве памерлі таксама добра на восьмым дзесятку, адна «ад старасці», другая
ад раку. Браты ніводзін не дацягнулі да шасцідзесяці. Ігнат памёр ад лейкеміі, Мікалай ад
інсульту, абодва на шасцідзесятым годзе. Міхаіл - на пяцьдзесят другім, раптоўна і «лёгка», ад
сэрца. Ну, а Ўладзімір, найстарэйшы з нас, братоў, пайшоў з жыцця ў найстрашнейшых пакутах,
у трыццаць дзевяць - ад Сталіна.
Усё жыццё мяне не пакідала адчуванне, што вось я найменшы ў сям'і. Ці прывычка, ці, можа,
такая ўжо рыса характару - нейкая дзіцячасць назаўсёды?..
Так думалася да муштука.
Але загрымеў той званок - і я другім пасля Ганнінай смерці наваратам адчуў тую «рамачку»,
ужо толькі паміж братамі, яшчэ раз, ужо назаўсёды журботна ўсвядоміў, што я - адзін з усіх,
што я за ўсіх братоў старэйшы... Бо што такое шэсцьдзесят, пяцьдзесят, а тым больш Валодзевы
трыццаць дзевяць перад маімі семдзесят трыма? Ужо мне тужыцца, смуткуецца, бядуецца па ім
- як наймалодшым сярод нас...

НАД ПАЛАВІНАЙ ЗДЫМКА
Яшчэ адно, пасля сагі, высокае слова - архіў. У мяне ён за паўстагоддзя сабраўся, можна сказаць,
немалы: антрэсолі забіты папкамі, поўна і ў тумбах стала. А дома ў нас, у Загоры, перад вайной
была на гарышчы вялікая карзіна, з кнігамі прывезеная з Адэсы. У тую карзіну «за польскім
часам» клаліся і пісьмы ад замежных братоў, замежнага дзядзькі, замежных братавухаў, калі
яны засталіся адны, толькі з малымі дзецьмі. У партызаны мы пайшлі сям'ёй, схапіўшы толькі
неабходнае, дый то далёка не ўсё. Праўда, свае рукапісы я загадзя закапаў у дубовай бачулцы,
таксама адэскай, у суседняй вёсцы, у гумне дваюраднага брата. Толькі гэта і ацалела, бо ад
карзіны на гарышчы не засталося і следу.
У канцы сорак дзевятага года, пад націскам падазрэнняў ды паклёпаў вакол маіх уцёкаў з
палону і «сацыяльнага паходжання», спалохаўшыся горшага, мы з Мішам пераглядзелі тое, што
ў акупацыю закопвалася. Сёе-тое яшчэ давялося спаліць, каб «у выпадку чаго лішне не
ўскладняць біяграфію». Маю, вядома. Я ўжо не раз пашкадаваў, што мы тады так зрабілі. На
добры лад, можна было зноў схаваць гэта недзе да лепшага часу. Ды хто ж яго так ужо
спадзяваўся? А ў страха вочы заўсёды вялікія.
Даваенная перапіска не захавалася. Захаваліся фотаздымкі. Што ў нас, у сем'ях сёстраў і братоў,
што ў сваякоў па розных вёсках ды гарадах.
Я і пачну з адной дарэвалюцыйнай фатаграфіі.
Ніжняя палавіна здымка наўскасяк адарвалася і прапала. Знаёмы фатограф перазняў яго так,
што як быццам яно з тым абрывам так было і задумана. На ацалелай палавіне - бацька і абодва
старэйшыя браты, пазней, на працягу нашых вясковых гадоў, для нас, трох меншых, дзіўна
замежныя...
Думкі, згадкі адны, паасобку не ходзяць. Над гэтым здымкам-паўздымкам я летась быў неяк
задумаўся, успомніўшы Жукоўскага з той гарышчанскай карзіны - дванаццацітомны Збор
твораў у чатырох кнігах, акуратна, моцна пераплеценых. Жыва ўявілася, як і калі гэтае багацце

магло быць куплена: ці яшчэ тады, калі яны, хлопцы, вучыліся ў Міры, у гарадскім вучылішчы,
ці тады, калі былі ў Адэсе гімназістамі?.. Трэба сказаць, што хоць Ігнат малодшы на паўтара
года, вучыліся яны ўвесь час вобруку, і ў загорскай царкоўнапрыходскай, і ў гарадскім, і ў
класічнай гімназіі, і ў сельскагаспадарчым інстытуце. Чамусьці найцяплей мне думаецца, што
здымак зроблены тады, калі яны закончылі гарадское і прыехалі паступаць у гімназію.
Бацьку - сорак чатыры. Ён пасярэдзіне. Абняў у поясе старэйшага, стройна-высокага
пятнаццацігадовага Валодзю. Меншага бацька называў па-гарадскому Ігнашай, а імені Ігнат,
Игнатий па святцах, не любіў. Меншы ці самахоць, ці па ўдалай падказцы фатографа абняў
аберуч бацькаву левую руку, на локцевым згібе, і злёгку прытуліўшыся да гэтай дужай і добрай
рукі з ледзь не дзіцячым яшчэ, чыстым, сур'ёзным выразам твару. Падлетак на чатырнаццатым
годзе.
Усмешка ў мяне. Ад таго, што нядаўна расказваў Шура, Ігнатаў адзіны сын, на шэсць гадоў
маладзейшы за мяне пляменнік. З бацькавых слоў успомніў ён, як тыя два выпускнікі
местачковага вучылішча пайшлі ў Адэсе на славуты базар Прывоз, а там купілі «сініх»,
баклажанаў, вельмі ж смачных з выгляду, і паспыталі іх на хаду, і ўпотай папляваліся.
На хлопцах строгія цёмныя гімнасцёркі, шырокія рамяні з адпаведнымі спражкамі. З якімі
«сімваламі» на іх, наогул чыя гэта форма - ўжо і спытацца няма ў каго. Усе мае знаёмыя, што ў
розны час вучыліся ў гарадскім, паадыходзілі ў вечную памяць.
Зноў адхіленне ў мяне. У адзін час з нашымі ў Міры вучыўся Ўладзімір Жылка, у сталасці таленавіты паэт і таксама сталінскі асуджэнец. Над старонкамі грунтоўнай кнігі пра яго жыццё
і творчасць мне прыемна і сумна думалася і зноў вось думаецца, што яны, падлеткі з Загора і
Макашоў, і зналіся, і сябраваць маглі...
А галоўнае, што, гледзячы на абарваны здымак, уявілася, дык гэта ўзаемнае шчасце: хлопцам
мець такога бацьку, а яму - такіх сыноў.
Па гімназічным «Свидетельстве» за шосты клас, прысланым сёлета мне з архіва адэскага
сельгасінстытута, можна меркаваць, што Валодзя літаратуру любіў. Паміж двух «хорошо» і
дзевяці «удовлетворительно» горда ўзвышаецца адно «отлично» - па расейскай мове і
«Словесности» (там гэта з вялікай літары). Аднак большым кніжнікам мне бачыцца Ігнат. Таму
што і вершы яго, юнацкія і пазнейшыя, я чытаў, і ў перапісцы нашай з ім у 1944-1960 гадах
бывала гаворка пра літаратуру. У яго - Дастаеўскі, о! «А вы, инженеришки человеческих душ,
мелко плаваете». І непасрэдна гутарылі мы з ім пра любімыя кнігі ў летнія дні сорак шостага
года, калі ён са сваім Шурам, студэнтам, нядаўнім афіцэрам-франтавіком, гасцявалі ў мяне ў
Менску і ў вясковых родзічаў. Са здымка мне ўявілася, што хлопец, які абнімае бацькаву руку,
што іменна ён просіць у нашага папы (па-гарадскому ўсё) грошай на той поўны збор
Жукоўскага, які значна пазней і мне даў нямала высокае асалоды. Просіць, добра ведаючы, што
адмовы не будзе, як ніколі не было. А бацька дае, як даваў і будзе даваць, з тою шчаслівай
гордасцю, якую мог ведаць сын патомнага «дваровага» мужыка, што так шчасліва выбіўся ў
людзі: праваднік першакласных вагонаў!..
І яшчэ адно, ужо зусім сваё, тады мне адчулася - жаль, што на маю долю дружбы з бацькам
прыйшлося так мала...
Ранейшых здымкаў Валодзі і Ігната не захавалася, а быць яны, трэба думаць, былі. Як было ў іх
і маленства, якое праходзіла там, дзе і маё, наша з Мішам (другая дружная пара), і іхнія
ўспаміны пра маленства мне ў асноўным не вельмі цяжка ўявіць. Тое, што ўспаміналася аднаму
з іх на таежным лесапавале, на будаўніцтве Беламорканала, а другому за перадсмяротнымі
кратамі, у горадзе з паэтычнаю назвай Белая Царква. Дашкольнае і школьнае маленства ў
родным Загоры, у старадаўнім Міры, з яго замкам і паркам, з шумнымі кірмашамі, дзе так цікава
было патаўчыся, з царквой, у якую іх, «гарадскіх», вадзілі, з касцёлам, у які з'язджалася
навакольнае панства, з сінагогай і ешыботам, каля якіх снавала многа пейсатых «падрабінкаў»,
сваіх і замежных, з мячэццю для агароднікаў і кажушнікаў татараў.
Было дзевяць вёрстаў дахаты, стары гасцінец, па якім у свой час нямала выхадзіў ды выездзіў і
я...
З матчыных расказаў пра зусім малога Валодзю помніцца тое, як ён, дачакаўшыся бацькі з
Адэсы, спаць лажыўся ў абдымку з яго чыгуначніцкай шапкай, - каб той ноччу не ўцёк у свой
далёкі таямнічы Горад, каб потым зноў так доўга не прыязджаць. І такое яшчэ - як ён аднойчы,
ужо крыху старэйшы, некуды знік, прапаў, і мама была ў вялікай трывозе. «Можа, дзе ў
Каралевец ужо з віціннікамі заплыў?!» Ад гэтага сказа, які дакладна запомніўся, добра пахне
мне роднай гісторыяй. І Каралевец, а не Кёнігсберг, і віціны, віціннікі, да якіх на Нёман, шэсць
вёрст па нашай ціхай лугавой Вушы, не наўда і дабрацца. Прынамсі, ва ўяўленні запрацаванай,

спалоханай маладзіцы. Яшчэ ж і гаварылася - і тады, і ў маім маленстве: «Лусту адкрою табе
тоўстую, як віцінніку!..» Чалавеку цяжкай працы.
Малы Ігнась не толькі вучыўся лепш за Валодзю, гультаяватага «бацькавага пестуна», не толькі
пайшоў у школу не зусім шасцігадовым, але наогул быў у нейкай меры вундэркіндзікам. І
сястра Віліта, і наш сусед Алесь Шут, калі яны ў сорак шостым сустрэліся з Ігнатам у Загоры і
трохі паўспаміналі свае школьныя гады, весела называлі яго, пажылога ўральскага выкладчыка,
Сусаніным. Гэта іх першая настаўніца так яго называла, калі на праходцы з вучнямі па зімовых
сцежках пускала яго першым у ланцужку малечы. Гноміка ў гарадскім башлыку.
Мама расказвала і пра яго «распусту».
У наваколлі нашым былі тады маёнткі ды маёнтачкі. У адным з большых, што называўся
Ўцехай, у пана Анцуты быў аканомам беларус Дзядзюшка. Ездзіў на пары, у брычцы, і для вёскі
быў панам. І вось аднойчы з чародкі малых, калі гэты пан ехаў ступою, наш Сусанін гукнуў на
яго: «Дзядзюшка-пярдзюшка!..» А сам наўцёкі. Пан аканом не паленаваўся спыніцца, спытаўся
ў дзяцей, чый гэта хлопец, зайшоў у наш двор, балазе недалёка, і паскардзіўся гаспадыні, нават
і пакрычаў. Маці знайшла распусніка і, хоць пан ужо і пайшоў, дала дурноце махроў. Яна не
толькі потым, удавою, ужо для Мішы і мяне, была ў выхаванні строгай.
Яшчэ пра сябе, гледзячы на другіх.
Думаю вось, якія ў нашага бацькі былі пачуцці да Валодзі, першага сына, і якія да мяне,
апошняга? Пасля дзвюх дачок, калі адной было пяць, а другой тры, - нарэшце першы сын!.. А я
нарадзіўся, калі яму было сорак сем. Пра гады, якія мне вельмі мала помняцца, пазней, калі ўжо
бацькі даўно не было, мама неяк успамінала: «З каленяў не спускаў, па галоўцы ўсё гладзіў». І
першы здымак такі, трошкі на трэцім годзе - на бацькавых каленях.
У «Птушках і гнёздах» раздзел «Падарожжа ў найлепшае» і тая асаблівая сцэна ў ім, дзе
смяротна хворы бацька, калі мы былі адны ў хаце, прасіў мяне маліцца за яго, бо «молитва
ребенка услышится», напісана з памяці, без выдумкі.
Я не мудрую з кампазіцыяй і тут - гэта проста частка ўспамінаў з тых леташніх сакавіцкакрасавіцкіх дзён, калі - ад званка да наведання Быкаўні, да спаткання з Валодзевай справай нямала думалася пра адно. І запісы рабіліся.
Я, вядома, хацеў ехаць у Кіеў адразу, аднак абодва карэспандэнты «Литературной газеты», якія
былі мне там неабходныя для пачатку, службова выязджалі на даўжэйшы час. Пасля надарылася
зручная прычына пабываць і ў Адэсе, і ў Кіеве, а можа, думалася, і ў Белай Царкве, - мяне
запрасілі на Шаўчэнкаўскае святочнае падарожжа ў палавіне мая па Дняпры, ад самага Чорнага
мора.

МАЯ АДЭСА
Трэба вярнуцца ў жнівень сорак дзевятага. Тады мне было трыццаць два, жонцы дваццаць
восем, а нашай Галі, старэйшай, няпоўныя чатыры. Да гэтага часу малая паспела шмат
адпакутаваць. Блізу год ляжала ў пасцелі, ад каленяў да грудзей закаваная ў гіпсавую шкарлупу,
поўзала ў ёй, як чарапаха, па падлозе, да болю жаласліва прасілася «на ручкі», а потым,
вызваленая з гіпсу, зноў пачала вучыцца хадзіць. Пажылы, культурна дасціпны прафесар, які і
наша дзіця выратаваў ад калецтва, павіншаваў мяне з перамогай і загадаў:
- У Крым, таварыш дарагі, у Крым!..
Жнівень, амаль да канца праведзены намі ў краі шчодрага сонца і цёплай вады, якая дзень-ноч
набягала то меншымі, то большымі хвалямі на чысценькі мяккі пясок, прайшоў надзвычай
хутка. Ды ўсё ж дзяўчынка наша паспела добра загарэць, пасмялець у хадзе і «аддаць рыбкам»
ледзь не ўвесь запас сваіх трусікаў, якія ласкавае мора ахвотна брала з яе вясёлых рук.
І вось мы вяртаемся. Ужо не едзем у вагоне, як сюды, а плывём. На палубе цеплахода маленькая малпа Яшка, якою ўвесь дзень заняты многія пасажыры, асабліва такія, як наша. Яна
- пад пільным, шчаслівым наглядам мамы. А мне прыемна стаяць бліжэй да самага носа нашага
судна, паміж спакойным морам і ясным небам Поўдня...
Цеплаход ідзе з Феадосіі ў Адэсу, у мой сямейна легендарны горад. Мы начавалі ў ялцінскім
порце, потым на рэйдзе перад Еўпаторыяй, і вось набліжаемся да канца цудоўнага марскога
падарожжа, першага ў маім жыцці.
«Дэльфіны любяць музыку». Пра гэта і чыталася, і чулася. А тады, у сорак дзевятым, іх было
вельмі многа.
Пазней я бываў на Чорным моры або каля яго даволі часта, і з захаду і з усходу, перасёк з поўдня
на поўнач, і ніколі не бачыў столькі дэльфінаў за адзін раз. На шляху Стамбул - Адэса мы

двойчы спыняліся на ноч, у Варне і ў Канстанцы, - з асцярожнасці, бо і тады яшчэ, увосень
пяцьдзесят шостага, лепш было пабаяцца не дазвання вылаўленых мін. Не памятаю, ці падумаў
я тады, як думаецца цяпер, калі пішу гэта: як жа іх абыходзілі разумныя, гуллівыя прыгажуны
яшчэ на сем гадоў бліжэй да другой сусветнай?
Святочна помніцца мне той першы падыход да адэскага порта. Уваход у пачатак жыцця, у
першую, гарадскую палавіну маленства. На раскошна пагодлівым захадзе сонца, пад
прывольна-пяшчотную мелодыю і словы новай тады песні «В тумане скрылась милая Одесса»
дэльфіны суправаджалі наш разрумянены сонечным развітаннем цеплаход нібы ганаровы
эскорт. Вынырвалі, ныралі, зноў вынырвалі, як вывінчваліся з чысценькага прадоння ў высока
іскрыстых усплёсках, і толькі што не перагукваліся радасна з усіх бакоў, паміж сабой і з
людзьмі, што ўсе былі на палубах, што ўсе заслуханыя ў музыку, як і яны...
Сустрэчы, а лепш сказаць - знаёмствы з роднымі мы, позна ўладкаваўшыся ў гасцініцы, пачалі
назаўтра зранку. І з самага галоўнага - з дзядзькі Паўла.
У нашага бацькі родных братоў не было, у дзядзькі таксама, і яны, дваюрадныя, дружылі лепш
за іншых родных. Дома мы дзядзьку не засталі. Людзі, што жылі пры ім, у другім пакойчыку
двухпакаёвай кватэры, на здзіўленне нам сказалі, што ён - семдзесят восем гадоў! - на рабоце...
То за ручку з Галяй, то на руках з нашай курортніцай мы падаліся на вакзал, балазе туды з
Вазнясенскага завулка, з маленства памятнага па назве, недалёка.
Шматпакутны ён быў чалавек, дзядзька Павел. Старэйшага сына, у грамадзянскую
чырвонаармейца, белыя захапілі ў палон і замучылі. Таксама з маленства памятаю тое жахлівае,
што чуў - пра пяцікутныя зоркі, павыразаныя на жывым чалавеку. Адзіная дачка памерла ад
сухотаў, пакінуўшы бацькам малога сына. Ён памёр, калі ўжо нас у Адэсе не было, на тое самае,
што і маці. Цётка Марта памерла ў акупацыю. Малодшы сын, ніколі мною не бачаны траюрадны
брат, інжынер «по мукомольному делу», жыў далёка, у Данбасе. Забраў быў бацьку, калі той
зусім састарэў, але ён там не прыжыўся: «Разведзены жаніўся з разведзенай, з дзецьмі ад
першага мужа, - ну што яны мне за родзічы?..» Так ён пісаў у Загора Віліце.
Мы знайшлі яго на пероне. Сівы дзядок у форменнай шапцы і тужурцы, - не ў такім, праўда,
шыку, як на даўнейшых здымках з нашым бацькам, - сядзеў на табурэтцы каля брамкі,
правяраючы перонныя білеты. Калі мы ўтраіх спыніліся каля яго, адбыўся такі дыялог:
- Добрый день! Вы Павел Осипович Брыль?
- Да, я. А вы кто будете?
- Узнавайте.
Ён паглядзеў на мяне больш уважліва і абыякава крутнуў галавой:
- Не знаю вас.
- Я - Ваня, сын Антона Даниловича.
- Голубчик! - з усхліпам крыкнуў стары, нялёгка ўсхапіўся і працягнуў да мяне дрыготкія рукі.
І вось я ўжо плачу, пішучы гэта, убачыўшы побач з дзядзькам свайго бацьку, адчуўшы цеплыню
іх адносін.
З усяго даваеннага ліставання Загора з Адэсай, цераз граніцу, для дарослых тады зусім
незразумелую, нейкім цудам захавалася ў мяне бацькава пісьмо дзядзьку, напісанае 6 снежня
1923 года, вечарам на зімовага Міколу, роўна за тры месяцы да бацькавага перадсмяротнага
«духовного завещания», якое таксама ёсць у мяне. Пісьмо чамусьці не адаслана было. Яно
пачынаецца словамі «Дорогой братец, Павел Осипович», а далей, з усёй кранальнай
непісьменнасцю бацькі адукаваных дзяцей (на ўвазе маю старэйшых братоў), яно расказвае, як
жылося тады, калі чалавек вярнуўся туды, адкуль падаўся ў свет, як думалася - назаўсёды. Вось
урывак з таго вялікага і шчырага, як апошняя споведзь, паслання:
«...А мне скажу Павлуша скажу откровенно живется несладко а хуже всего что здоровья нет
больше болею чем здоров а еще досадно и трудно терпеть недостатки коник паршивеньки и его
мучу и себя земля твоя запущена обрабатывать с трудом ох голубчик от жизни остались только
воспоминания а жизнь похоронена не знаю как живется тебе там а здесь деревня была есть и
будет деревней а нам разоренным и без денег приехавши в голые старыя углы это не жизнь а
пытка все жалеем что уехали...»
«Голубчик Павел», нягледзячы на дружбу з «голубчиком Антоном», - а слова гэтае было ў іх як
быццам адно на двух, - у Загора разам не вярнуўся. Ён быў па натуры яшчэ больш за нашага
невясковы, хоць і не такі энергічны ды абароцісты. Можна сказаць: мядзведзь наадварот - бо
ён, калі ажаніўся, мерыўся па нагаворы жонкі і радні заняцца гаспадаркай, але ўздыхаў: «Эх,
каб гэта ж так, як мядзведзь на зіму, заснуць на ўсё лета, а на зіму прачнуцца і - на цёплую
печ!..»

Праўда, карэнне вясковае ён, застаўшыся ў горадзе, не абсякаў. На сваю зямлю прыслаў нам
заверанае польскім консульствам у Кіеве даручэнне на часовае карыстанне - усё ж з надзеяй на
славуты «ўсякі выпадак». Польскія ўлады спрабавалі зямлю тую ў нас забраць, як маёмасць
чужынца, а мы судзіліся з казной аж да прыходу іншай улады. Тады ўжо Міша, польскі салдат,
які па абмену вярнуўся з нямецкага палону ў лістападзе трыццаць дзевятага, пайшоў з тым
даручэннем у сельсавет: бярыце, таварышы, зямлю савецкага грамадзяніна. Шнуры тыя пайшлі
па людзях, а Міша з Колем былі рады, што так цяпер не раскулачаць, не вывезуць, хоць на гэта
і свайго ўласнага хапала, а на дадатак - я быў у Германіі...
Дарэчы, улетку сорак першага, калі прыйшла акупацыя, у пакінутым сельсавеце нашы знаёмыя
бачылі спісы людзей, якіх не справіліся вывезці на ўсход. Там - з-за мяне - значылася і наша
сям'я, і яшчэ дзве сям'і, у тым ліку і ўдовай бяднячкі Турчыхі з дзецьмі, два старэйшыя сыны
якое таксама былі з польскага войска ў палоне.
Дзядзькавай хатай, каморкай, пограбам, хлявом і гумном карысталіся далейшыя сваякі, а потым
яшчэ ўсё пры Польшчы, ён напісаў нам прадаць будынкі і пляц і грошы выслаць яму, бо і
жывецца туга, і хварэюць жонка і ўнук. Перапіскай ды перасылкай займаўся я. Памятаю з
прыемнасцю, як паслаў тыя злоты, а таксама і недаўменне помніцца, з якім чытаў дзядзькавы
радасна-ўдзячныя каракулі, з пералікам тых звычайных і не вельмі дарагіх у нашым мястэчку
рэчаў, якія там, у Саветах, купляюцца цераз загадкавы, экзатычны «Торгсин». Скажам, бялізна,
порткі, чаравікі...
Пасля вайны старому не палепшала...
Ды ён заставаўся самім сабою, усё яшчэ службістам.
Нам ён сказаў, што вызваліцца ў шэсць гадзін і будзе нас чакаць. А пакуль што, як мы зразумелі,
ён на рабоце. Людзі зрэдку ідуць праз брамку, у каго трэба праверыць перонны, каму адказаць
на пытанне, што ён тым часам, гаворачы з намі, і рабіў.
Здарылася так, што мы, без віны вінавата, увечары прыпазніліся да яго. І тут я ўспомніў тое,
што чулася пра дзядзьку ад старэйшых сямейнікаў: што і нервовы ён, і крыўдлівы, і рэзкі бывае,
хоць і душэўны чалавек, і любіў спяваць украінскія песні, асабліва са сваёю галасістай
хросніцай, нашай Вілітай. Гэта і ў Загоры, калі ён туды прыязджаў, і ў Адэсе, дзе яна вучылася
шыць, а ў вайну і ў бежанстве была. На нас ён пакрыўдзіўся, пабурчаў, што мы «знайшлі
раднейшых», а тут і вячэра даўно гатова, і суседзі запрошаны. Мы з жонкай павінаваціліся, ён
хутка адышоў, разгаманіўся. Пад смажаную скумбрыю, якая і сапраўды астыла, пад памідоры,
кабачкі і іншую смакату мы выпілі маленькімі чарачкамі «Червоного міцного», ад чаго Адэса
цяплей спалучылася з Украінай, а адтуль - і з нашымі роднымі мясцінамі.
Ён гаварыў па-адэску. «Я слышал за тебя по радио, но думаю: не напишу! Кто чей племянник я твой или ты мой? Почему Улита мне пишет, а ты что - не можешь?» Хвалячы каго-небудзь,
гаварыў: «Это - тот парень». «Слушай, голубчик, сюда...» Да Ніны маёй звяртаўся «мадамачка».
«Внучаньку», як і на пероне, пагладзіў па галаве. Паскардзіўся на сваю пенсію: шэсцьдзесят
гадоў у адным дэпо, а плацяць капейкі. «Обидно, голубчик Ваня! А все равно - приболею когда,
не выйду, так и кажется, что там без меня все поезда постали!..» Праз мноства небеларускіх
гадоў прарывалася і наша, загорскае. «Колхоз там хочуць рабіць? Так жа з нашых гор трактары
к чорту пазвальваюцца!» А яшчэ і такое, зусім ужо сваё:
«Ванячко, сэрцо маё ўсё баліць. Стары я, адзін-адзіночанькі...»
Калі яго субкватаранты, пажылая бяздзетная пара, што і з падрыхтоўкай вячэры дапамагалі,
сціпла развіталіся і пайшлі, я нарэшце спытаўся - пачакаўшы і прыцішана:
- Дядя Павел, как же это с Володей нашим случилось?
Стары, заслужаны рабочы, партрэт якога вісіць на вакзале, бацька двух камуністаў, старэйшы з
якіх яшчэ і герой, ён адказаў мне зусім «па-старарэжымнаму», не вельмі і прыцішаючыся:
- Жидова партейная погубила его, вот как!..
Так мы з жонкай другі раз за дзень пачулі тое, чаго не было ў пісьмах. Што нейкі М., партыйны
сакратар, жыд, калі Валодзя, загадчык саўгаснага аддзялення, па справядлівасці выкрасліў яго
са спісу на ўзнагароджанне, спадцішка насмуродзіў у гістарычнае «куды трэба». Былі ў яго і
сувязі, і памагатыя, на беспартыйнага «паляка», радня якога за мяжой, ды яшчэ і «памешчыкі»,
таго «куды трэба» хапіла...
Цяпер - пра тых, кім дзядзька папракнуў мяне, сказаўшы пра «раднейшых за яго».
Ігнат яшчэ вясной сорак пятага пісаў мне: «Дяде Павлу и Наде по некоторым причинам не
пишу». Маё заходніцкае неўразуменне ён праясніў праз год пры сустрэчы. А нядаўна яго Шура,
калі мы зноў закранулі гэтую тэму, яшчэ раз растлумачыў тыя «некаторыя прычыны». Сам ён,
Ігнат, спачатку свяшчэннік, пасля «перековки» на Беламорканале са сваёй папоўскай
маланадзейнасцю схаваўся за ўральскім хрыбтом, а Валодзя наогул «вораг народа» - што гэта

за сваяцтва для дзядзькі з яго сынам-камуністам? А для Надзі - мужаў брат і поп былы, і зэк? А
для самога Ігната - з адзіным сынам, за якога дрыжалася ўсю вайну, які павінен далей вучыцца?
І асцярожнасць тут, і ўсемагутны таварыш Страх!..
Тыя «некаторыя прычыны», сцішнаватае для нас з жонкай пачужэнне родных людзей паміж
сабою мы ў нейкай меры адчулі і самі. У адносінах дзядзькі з удавой і сіротамі найстарэйшага
пляменніка, сына «голубчика Антона», а тым больш да сваякоў па жонцы другога пляменніка,
Ігната. Здалося нават, што ўсе яны, бліжэйшыя і далейшыя родзічы, нібы толькі дзякуючы
нашаму прыезду і дачуліся адны пра адных, схамянуліся, што вось жа поблізу жывуць, а так
даўно не сустракаліся, не ведаюць дакладней: хто, дзе, што...
На «Сквере 9-го Января», які я памятаю як «Старосенную площадь», дзе замест сённяшніх
пастарэлых таполяў і акацыяў была проста бязмежная для малечы прастора, стаіць у рад
некалькі аднатыпных, невысокіх камяніцаў з брамамі і тунельнымі ўваходамі на квадратныя
«італьянскія дворыкі», замкнёныя сценамі - на тры паверхі адна, ад вуліцы, і на два з цокалем з
трох іншых бакоў, з вялікімі вокнамі і балконамі - у сярэдзіну. Мяркуючы па колішніх расказах
старэйшых і па сваёй памяці, а цяпер і па некалькіх дзвярных візітках, якія паспелася
заўважыць, кватэры тут здаўна і пераважна заселены беларусамі. Лейка, Літвінка, Радзюк,
Шавейка, Стэльмах, Булдык, Пляскач... У большасці гэта ўжо дзеці і ўнукі тых, што наязджалі
ў Адэсу-маму на лягчэйшы хлеб і часцей за ўсё ўладкоўваліся на «жалезнай дарозе». Удала
сяліліся паблізу ад вакзала, які цяпер, пасля ваеннага разбурэння, адбудаваны па-сучаснаму, а
дамы - тыя самыя.
Зайсці ў нашу былую кватэру, паказаць яе жонцы, а перш за ўсё пабачыць самому, я не змог, бо
там не было нікога дома. Зайшлі мы толькі да Ігнатавых сваякоў па ягонай Веры Раманаўне.
Старая мачаха, пажылая сястра па бацьку. Выпадкова, па-суседску пабачыўся там і з мамінай,
нібы спрадвечнай сяброўкай, якая пляснула далонькамі і развяла іх, пачуўшы, чый я: «Господи,
такой крошка был! Сколько же лет прошло?..» А ў іншым доме, цераз адзін, праясніўшы
нумарацыю, якая змянілася, мы знайшлі нарэшце і засталі дома тых, каго хацелі пабачыць
першымі.
Вузкі, бедны пакойчык. На тое маё, у сорак дзевятым, яшчэ маладое ўспрыманне - немаладая
жанчына, як пішацца даўно і часта, са слядамі былое красы, не вельмі здаровая з выгляду. Надзя,
«Надежда Ивановна Бриль». Беларуска, па бацьках зямлячка, з не надта далёкага ад Загора
Бярозаўца. У дзявочым прозвішчы Трыбуць расейскае вымаўленне даўно адкінула мяккі знак і
пераставіла націск з другой на першую галосную - Трибуц. Нават такой беларускасці не
засталося.
Праз нейкі месяц яна мне напіша: «...Вы все стоите перед глазами, особенно Вы, Ваничка
(разрешите мне называть Вас так, как-то роднее), - как много общего у вас с Володей!..» А тады,
спачатку, была таксама стрыманасць. «По некоторым причинам»? Аднак не доўга. Потым
пайшлі і гутарка блізкіх людзей, і плач, і трохі смеху...
Віктар - бялявы, моцна загарэлы, быстры адэскі галубятнік і рыбак. У мамы, - яна мне сцішана
расказвала, - быў клопат і страх, калі ён, у іхняй чуткай камунальнай камеры з дзвюма койкамі,
малым сталом каля сцяны і традыцыйнай «керосинкой» у кутку, аднойчы закрычаў...
«подумайте только!» - пра Сталіна: «Я ненавижу его! Он убил моего папу!..»
Набліжалася першае верасня, яму трэба было ў сёмы клас, а яшчэ не сабраўся, падручнікаў ды
сшыткаў не купіў. Я тады, ужо трэці год, быў «пры грашах»: за той час выйшлі два зборнікі,
вясной апублікавалася ў часопісе першая частка рамана. Мы былі з Віктарам адны ў пакойчыку,
жанчыны выйшлі ў магазін. І вось я з грошай, якія заставаліся да Менска, працягнуў хлопцу
купюрыну: меншыя грошы былі ў жонкі. Ён сумеўся: «Мне никогда таких денег не давали. У
мамы нет. Она мне не разрешила бы взять...» Заплакаць можна ад такога, але я стрымана і з
няёмкасцю ўгаварыў яго ўзяць і пайсці, адразу цяпер, купіць усё, што трэба. Потым, калі ён
хутка вярнуўся з бярэмем кніжак і сшыткаў, мы і далей былі адны ў пакоі, зноў трэба было
ўгаворваць пляменніка рэшту пакінуць сабе. «Нет, дядя, я отдам их маме». Строгасць
выхавання? Сталенне ў беднасці?.. Кранае гэта і помніцца. І вывад я для сябе зрабіў тады, на
некалькі гадоў наперад...
Валя жыла асобна і з'явілася пазней.
Сярод маіх пляменнікаў - большасць дзяўчат. Калі я ўпершыню ўбачыў «адэскую Валю» (ёсць
і другія Валі, вясковыя), іх, пляменніц, было чатырнаццаць. Няёмка перабіраць, ацэньваць, але
пятнаццатую, Валодзеву, я любіў, здаецца, найбольш. Перад усім, вядома, з-за яе трагічнага
сіроцтва. Дый так, сама па сабе, яна была слаўная. Добрая, шчырая, шчабятліва вясёлая. І ўся
наша радня яе любіла. Гэта - пазней ужо, пасля таго, як я ўлетку пяцьдзесят дзевятага ездзіў на
толькі што купленай «Волзе» ў адэскі дом адпачынку ўкраінскіх пісьменнікаў, а вяртаючыся

адтуль з прыемнасцю пачаставаў нашу Валю радзімай бацькоў. З жонкай, траіма дзецьмі і
госцяй - на Кішынёў, Львоў, Берасце, з заездам у Белавежскую пушчу, і - у нашу сталіцу, Загора.
Дзе жылі яе цётка і дзядзька. Тады ў суседнія Маласельцы, дзе яшчэ адзін дзядзька. Пасля ў
«далёкае» па-ранейшаму, за цэлых семнаццаць вёрст, Палужжа, дзе найстарэйшая цётка. І
ўсюды столькі дваюрадных, і ўсе так шчыра рады ёй!..
А ў сорак дзевятым убачыў яе і сапраўды «з першага позірку» палюбіў я першы.
...Два здымкі ў альбоме. Гляджу на іх - праз сорак гадоў пасля той першай сустрэчы.
На адным - дзве сям'і, абедзвюх Трыбуцянак, Надзі і яе старэйшай сястры. У тое хлопец і дзве
дзяўчынкі, у нашай толькі маленькая Валя. Па выглядзе яе можна меркаваць, што было ў
трыццаць трэцім або ў трыццаць чацвёртым годзе. Цыбаценькая, тады светлагаловая, яна
сядзіць на бацькавых каленях, тварыкам вельмі падобная на таго, каго абняла тонкай ручкай за
шыю, замкнутая ў кальцы ягоных рук, счэпленых спераду ў «клямары» вялікіх далоняў.
Вясёленькая - побач з яго вялікай, пад машынку астрыжанай галавой і худым, чагосьці сумным
тварам. Побач з тым, каго я ледзь-ледзь, «як праз сон», памятаю і не ведаю так, як трэба ведацца
братам. Яна - як іскарка, што збліжае нас хоць так: з ім была ў маленстве, са мной у маладосці...
Мець брата і так вось, больш як праз паўстагоддзя, пазнаваць яго вельмі здалёк, прыблізна, па
здымках такое даўнасці - як гэта дзіўна, нязвычна да сцішнаватасці!
На другім здымку, таксама не пазначаным датай, Валі, адной тут, па выглядзе нейкіх дзевяць
гадоў. Яна ўжо чарнявенькая, пастрыжаная пад хлопчыка з непаслухмяна прыгладжанай
направа грыўкай. Вялікія цёмныя вочы, гатовыя бачыць не проста вельмі многа, але ўсё-ўсё. І
стрыманая ўсмешка. Бацькава. Складзеныя рукі - локцямі на засланым стале, а далоні схаваныя.
Шчаслівае дзіця ў сям'і, якой страшны лёс мноства іншых людзей яшчэ не пагражаў сваім
наканаваным набліжэннем...
Цяпер адной з маіх унучак, сынавай дачцэ таксама шчасліва вясёленькай, якраз столькі, колькі
Валі на здымку. Я даўно прызвычаіўся да глыбейшага пазнавання жыццёвых з'яў такім чынам,
што перш за ўсё і міжвольна стаўлю ў розныя незвычайныя сітуацыі сваіх найбліжэйшых,
уяўляючы іх на тым месцы. І мне цяпер, праз унучку, балюча бачыць, як яе даўняя равесніца, Надзя расказвала мне і пра гэта, - крычала цераз бездапаможны плач:
- Ты не иди за ним! Ударь его! Прогони их! Папочка, не иди!..
Гэта - увосень трыццаць сёмага, калі Валодзю арыштоўвалі. Калі прыйшлі ў сям'ю і па нейкім
«праве» забралі бацьку. У тых, для каго ён - усё.
Думаючы пра яго, бацьку тое дзяўчынкі, пра лёс яго, мне страшна, жудасна перайсці думкай і
сэрцам да бацькі гэтай дзяўчынкі, ставіць унучку на месца пляменніцы, сына на месца брата. А
ён жа, Валодзя, таксама быў сынам!.. Цераз сваіх найбліжэйшых - да разумення
агульналюдскога. Тут мы становімся найбліжэй да спрадвечнага, найвярнейшага запавету
чалавечнасці: палюбі бліжняга - як самога сябе, як сваіх найраднейшых, такое хочацца дадаць.
У сорак дзевятым Валя была на сваім дваццаць першым. Мела сыночка, мужа. (Мы не пабачылі
яго, ён паехаў да маці, у сяло.) Прыгожанькая, стройная, бойкая адэсітка. Калі мы віталіся,
упершыню ў жыцці, яна какетнула: «Я не целую вас, дядя, я накрашена». «А мне это совсем не
мешает», - адказаў я, абняўшы яе, танклява, модна элегантную, ці то з нейкім дзіўным,
невыразна светлым напамінам пра кагосьці вельмі блізкага, любімага, ці то з прадчуваннем
нашай сардэчнай дружбы, з перапіскай і спатканнямі.
На працягу наступных гадоў, да восені семдзесят другога, - да таго адвячорка, калі яна, касір
невялікай аптэкі, маці двух сыноў і жонка хваравітага мужа, шафёра таксі, сумна вярталася з
працы і... назаўсёды ўпала на тратуары свайго завулка. Падкошаная кровазліццём у без пары
пасівелую галаву, бездапаможную ў жахлівым тупіку наркаманавай маці.
І ўсё гэта жыццё, жыццё!..
Дзядзька Павел яшчэ ў пяцьдзесят трэцім годзе пайшоў з дому і не вярнуўся, так ужо
абяспамяцеў. Надзя ледзьве знайшла яго ў адной з бальніцаў, на самым адыходзе.
Сама яна, сардэчніца, памерла ўлетку шэсцьдзесят сёмага.
Потым Валя. І ўжо таксама семнаццаць прайшло.
Мая Адэса для мяне пусцее...
Зрэшты, на гэты раз я меў толькі тры гадзіны вольнага часу, ад самалёта да вечара ў тэатры, дзе
будзе Шаўчэнкава міжнароднае свята, дзе трэба будзе выступіць, а пасля вечара - на цеплаход
і ў Херсон, і далей.
Я паспеў толькі сустрэцца з Віктарам, пагаварыць ды памаўчаць удвух над Валіным
фотаальбомам... Інжынер-будаўнік, і ён тым часам - куды мы, Божа, спяшаемся? - таксама ўжо
добра на шостым дзесятку.
А бацьку не памятае зусім...

БРАТ No.17643
Быкаўнянскія сосны больш дародныя за нашы, што ў Курапатах, хоць і растуць таксама на
пясчаным грунце. І лес як быццам чысцейшы, цяплейшы. Як у нас на Берасцейшчыне. Сярод
соснаў сям-там акацыі, якім гадоў па дваццаць пяць. Трава і траўка, свежая, якою гэтай вясной
пакрылі раскопкі, маскуючы сляды эксгумацыі. Яшчэ і бярозкі, таксама сёлета пасаджаныя, - у
светлым дзіцячым няведанні яны хораша прыняліся, зелянеюць новай лістотай, пяшчотна
стракацяць тоненькімі стваламі і галінкамі.
Прастадушны румянец вялікіх півоняў - букеты ў нашых руках. Я прыехаў сюды са сваім даўнім
сябрам, украінскім пісьменнікам. Кветкі мы пакладзём да помніка з чырвонага граніту, перад
якім стаімо. На ім надпіс: «Вічна пам'ять», а што было яшчэ ў правым ніжнім кутку - пра
ахвяры... нямецка-фашысцкіх зверстваў - акуратна здзёўбана. Нядаўна. Пад націскам
грамадскасці.
«У мяне не забілі нікога - ні маці, ні жонкі, ні брата...» Успамінаецца такі пачатак ваеннага
верша аднаго з нашых паэтаў. Гэты першы радок засеў у памяці даўно і частавата паўтараецца
з нейкім няпростым сэнсам.
Успамінаецца і бліжэйшае, з телеперадачы пра адкрыты, паказальны суд паміж староннікамі
розных лагераў: прасталінскага і новага, сучаснага. Слова сваё прагрэсіўны адказчык пачаў з
таго, што ў сям'і яго ніхто не быў рэпрэсіраваны, і таму ён будзе гаварыць зусім аб'ектыўна. Як
і той, у каго не забілі нікога, і таму ён пра зверствы гітлераўцаў таксама гаворыць з вышэйшай
пазіцыі.
І дзякуй Богу, што не забілі, не рэпрэсіравалі.
А ў мяне тут брат, у сябра майго жончын бацька. Усенароднае мы адчуваем праз сваіх. Мяркую
так па сабе, бо мы, вядома, маўчым. Усе ж яны, якіх тут пад старой і новенькай травой толькі
сям-там прыкрытая безліч, усе камусьці блізкія, а з гэтых блізкасцей і складаецца неабдымна
жахлівая лічба сталінскіх ахвяраў, пра якія так пранікнёна гавораць словы памінальнай малітвы:
«...имена же их Ты, Господи, веди...» І ад свайго, ад роднага ідучы, я неяк бачу, нібы ўяўляю
мноства тых, каго не бачыў, не ведаў, а намагаюся адчуць іх жывымі, у невыносных пакутах. З
яшчэ большай безліччу іхніх сем'яў, таксама ж ахвяр, пакутнікаў.
Зусім нядаўна я ўпершыню дакрануўся да братавай «справы».
Адзін з карэспандэнтаў «Литературной газеты», не той, што званіў мне два месяцы таму назад,
а цяпер у далёкім ад'ездзе, - другі, старэйшы, знаёмы і паважаны даволі даўно, дапамог мне і
кіеўскаму сябру скантактавацца з гарадской пракуратурай. Там нас прыняў следчы па Быкаўні,
сярэдніх гадоў таварыш, інтэлігентны і сціплы.
Нечакана, адразу расхваляваўшыся, я пачаў гаварыць яму тое, што чуў і думаў дагэтуль пра
брата, паўтараць паўвекавую сямейную легенду пра «сына польскага памешчыка», закатаванага
ў белацаркоўскіх засценках, які на спатканні з жонкай сказаў, - я паўтарыў гэта ледзь не з
прыплачам гордасці, - што ён нічога не падпісаў...
І тут таварыш следчы па асоба важных справах падсунуў злева да сябе нейкую папку, разгарнуў
яе і ветла, сумна паведаміў страшнае, паваротнае:
- Падпісаў. Падпісаў...
І адразу дадаў пра вочную стаўку з братам у турме, пра што ў папцы маецца запіс.
Той чалавек, з кім была вочная стаўка, братаў таварыш па працы, разам арыштаваны ў трыццаць
сёмым па падазрэнні ў шкодніцтве, у пяцьдзесят шостым, калі рыхтавалася Валодзева
рэабілітацыя, засведчыў - братава прызнанне ва ўсім, што яму навязвалі, выбіта катаваннямі.
А галоўная яго «віна», адно з трох абвінавачванняў, - славуты, увіверсальвы шпіянаж. Але не ў
польскім варыянце, як можна было б па простай логіцы меркаваць, а... нямецкі, на карысць
Германіі, яшчэ з дагітлераўскай пачаўшы, з дваццатых гадоў...
Здаецца, што не пазней, а іменна тады, у горкім ашаламленні такім паваротам трагедыі, я
ўспомніў не толькі тое наша пісьмо пра градабой трыццатага года і словы з Валодзевага пісьма:
«Вы пишете, что у вас побил град. А кто у нас побил - черт его знает». Калі ён мог такое пісаць
за мяжу, дык мог жа і думаць так, і гаварыць з кім-небудзь. Я ўспомніў і іншае. Спачатку тое,
як мы ад'язджалі з Адэсы, як Валодзя, плачучы, ніяк не мог закончыць развітвацца з бацькам,
на хаду саскочыў з праёма таварнага вагона, у якім мы ўжо ціха паехалі, і доўга махаў услед
сваёй студэнцкай шапкай. І тут жа ўспомніў я, як вясной дваццаць чацвёртага Валодзя нам
пісаў, што, атрымаўшы вестку пра бацькаву смерць, ён кінуў усё і паехаў да нас, у Загора, аднак

на граніцы яго затрымалі, вярнулі назад. Гэта магло б лічыцца доказам, не меншым за тое «черт
его знает», але не стала, знайшлося другое...
Карэспандэнт, якога з намі не было, які папярэдне дагаварыўся са следчым пра наша спатканне
і даў нам з сябрам сваю службовую машыну, спачатку ў пракуратуру, потым у Быкаўню,
гаварыў мне па тэлефоне, што братаву справу хутчэй за ўсё, дый напэўна, мне не пакажуць:
таямнічае «не положено...».
Папка ляжала перад следчым, разгорнутая на той вочнай стаўцы, а я глядзеў на яе здалёк, усётакі збіраючыся папрасіць - хоць кінуць вокам, хоць у руках патрымаць. Следчы тым часам
рабіў сваё. Паколькі справа пачыналася са знойдзенага муштука, ён спытаўся, ці пацвярджаю
я, што брат мой курыў. Я сказаў, што па расказах маці і старэйшых братоў ведаю - курыў.
Спачатку ўпотай, выходзячы на балкон. Ад матчынага вока цяжка што-небудзь утаіць. Калі
бацька вярнуўся з чарговай паездкі, яна расказала яму пра патайныя папяроскі. І бацька
вырашыў справу так, што падарыў даросламу любімцу партсігар - куры ўжо адкрыта.
Расказваючы гэта, я нібы раптам успомніў, што пазычыў у Віктара Валін фотаальбом, а там жа
на адным са здымкаў - Валодзя якраз з цыгарэткай у муштуку. Не надта выразна, аднак...
- О, гэта вельмі важна, - сказаў следчы. - Альбом з вамі?
Ён папрасіў прынесці яго з гасцініцы. А я спытаўся пра муштук - ці можна паглядзець. Яго,
аказалася, няма, ён у іншым месцы, вось толькі фотаздымак, але ў адным экзэмпляры, і даць
мне хоць здымак нельга.
Калісьці пра аднаго з маіх літаратурных герояў я напісаў, што ён любіў часамі ісці да сэрца
другога чалавека напрасткі. Гэтую рысу характару я герою пазычыў. А цяпер, успомніўшы пра
яе, вырашыў прымяніць. Пачаў з муштука, што вельмі хацеў бы яго не толькі ўбачыць, але
атрымаць, як горкую сямейную рэліквію. А тады сказаў і пра папку. І потым дзякаваў сабе ў
душы за тое напрасткі. Пра муштук следчы сказаў, што той, магчыма, пойдзе на экспертызу,
аднак ён перадасць маю просьбу. А што да папкі, дык прамаўчаў, а потым знайшоў такі выхад:
- Пачнём з таго, таварышы, што вы цяпер, паколькі транспарт у вас ёсць, паедзеце ў Быкаўню,
а пасля абеду пазваніце, каб я быў на месцы, і прыязджайце з альбомам.
Я зразумеў, што тут не ўсё залежыць ад яго, хоць ён і па асоба важных справах, аднак і на яго,
як чалавека, можна разлічваць.
Сябру майму, паглядзеўшы даведку пра таксама пасмяротную рэабілітацыю яго цесця, медыка
з дарэвалюцыйнай адукацыяй, ён сказаў «пакуль што» адно: расстраляны - бясспрэчна, але ці ў
Быкаўні закапаны, ці ў іншым лесе каля Кіева - цяжка сказаць. Такіх захаванняў знойдзена
некалькі, і яшчэ, трэба думаць, яны не ўсе...
Пасля абеду мы званілі з майго гасцінічнага нумара ў пракуратуру доўга і беспаспяхова.
«Найгорш даганяць і чакаць» - мудрасць з вялікага вопыту. Толькі зусім пад канец рабочага дня
панылыя працяглыя гудкі перасталі нас раздражняць - трубка паднята!
Следчы, яшчэ задыхана, растлумачыў простую прычыну: ездзіў па выкліку, толькі што зайшоў,
і ясна, таварышы, - сустрэнемся ўжо заўтра ўранку.
Глядзенне на папку толькі здалёк і на наступны дзень закончылася не адразу. Сябру майму не
было чаго рабіць у пракуратуры, і я прыехаў туды адзін. Следчы спачатку пазнаёміўся з «вельмі
важным» фота ў прынесеным мною альбоме, папрасіў яго для пераздымкі, прыняў у мяне другія
братавы фатаграфіі, копіі іх, захопленыя мною з Менска, нібы з прадчуваннем патрэбнасці, а
тады выклікаў падначаленага, даў яму тую балючую папку, а мяне папрасіў ісці з гэтым
таварышам у яго кабінет. Я падзякаваў з пэўнай палёгкай, зразумеўшы, што і прасіць, і чакаць
было варта. І ўжо раскрыўся душой на чытанне, якім бы яно ні было для мяне...
У сваім кабінеце новы таварыш сядзеў не адзін, за другім сталом пісаў нешта яшчэ адзін
супрацоўнік. А сам ён папрасіў мяне прысесці паўзбоч яго стала, на якім станкачом
грувасцілася старая пішучая машынка. Таварыш сеў таксама. А папка лягла на стол - зноў
здалёк... Таварышу трэба было спачатку апытаць мяне для справы па Быкаўні, пасля
надрукаваць пратакол...
Праз месяц я зноў сядзеў у гэтым пакоі. Таварыш зноў апытваў мяне, дадаткова - пра тыя
здымкі, якія я даў следству, а ён тады забыўся спытацца ў мяне, хто там яшчэ на тых здымках,
калі яны, здымкі, рабіліся. За другім разам гутарка наша была карацейшая, і таварыш убачыўся
больш сімпатычным, асабліва калі сказаў, што тады, у тыя трыццатыя, проста «уничтожались
все мыслящие люди», калі да ўсяго, што мною чыталася ды чулася, ён дадаў і такое, новае для
мяне, так сказаць - «чыста савецкае». Некаторым жанчынам яшчэ і цяпер паведамляецца пра
пасмяротную рэабілітацыю мужоў, а гэтыя цёткі ды бабкі, аказваецца, не проста не ведалі пра
тое, што іхнія расстраляны або памерлі ў лагеры, а думалі столькі гадоў, што гэта яны, сволачы,
пакінулі сям'ю, удала замёўшы сляды...

А першы раз таварыш апытваў мяне так няспешна, у два пальцы клацаў на сваім «станкачы»
так марудна, даваў мне той пратакол прачытаць, падпісаць... А папка ўсё ляжала... і мне ўжо да
болю хацелася выбухнуць, толькі ж баяўся, што напсую, і цярпеў, паглядаў. І нарэшце яна, тая
ліловая папка з пяцізначным нумарам, чорна, выразна выведзеным пасля стандартна
надрукаванага «ДЕЛО», лягла перада мною на суседнім невялікім стале.
Анкета. Ордэр на арышт. Другі - на вобыск. Даносаў няма, допытаў сведак таксама. Пачата
справа 27.ХІ.1937 года. Пасля - паўза на цэлыя чатыры месяцы, а 22.ІІІ.1938-га - «заявление»
на імя начальніка аператыўнай групы «куста», падпісанае вязнем белацаркоўскай турмы.
Служыў дзянікінцам. Потым дэзерціраваў з Чырвонай Арміі. З 1928 года нямецкі шпіён, цераз
консульства ў Кіеве. Шкодніцтва на працы заатэхнікам, знішчэнне маладняку. І перад подпісам
вязня - подпісам іншым почыркам! - такая канцоўка:
«Моя работа как шпиона и двурушника заслуживает тяжелейшего наказания, сознавшись
чистосердечно прошу даровать мне жизнь и дать возможность исправиться».
Гэта я запісаў.
Ашаломлены болем, ухапіўся пасля таго «заявления» за сведчанні братавых саслужыўцаў,
узятыя пад канец 1956 года. Таксама выпісаў з некаторых галоўнае. Перш за ўсё тое - з вочнай
стаўкі.
Ветэрынар Л.Клісенка, у адзін дзень з Валодзем арыштаваны за сумеснае шкодніцтва на рабоце,
да чаго потым яму дадаліся яшчэ і «антысавецкія анекдоты», праз два месяцы пасля вочнай
стаўкі быў выпушчаны з турмы, а ў кастрычніку пяцьдзесят шостага засведчыў, «як камуніст»,
што на той вочнай стаўцы:
«...Бриль подтвердил о тех анекдотах. На коридоре я возмущенно спросил, как же это ты сделал,
и он мне сказал: «Если бы тебя так избивали, как меня, ты еще не то сказал бы». Наблюдая за
Брилем, я заметил, что он находился в крайне подавленном состоянии и был ко всему
безучастен. Тогда он бросил такую фразу: «Если бы ты знал, что я на себя наговорил! Я уже не
жилец на этом свете, я почти слеп». Более того, в тот момент Бриль производил впечатление
полувменяемого человека».
У пакой да таварыша, які здымаў з мяне пратакол, і да яго маўклівага супрацоўніка за трэцім
сталом пачалі заходзіць то адзін, то другі, з пагаворваннем пра абед. Мяне з папкай пакінуць
аднаго, вядома, не маглі, і я пачаў спяшацца. А ўсё ж і са сведчанняў іншых братавых
саслужыўцаў у пяцьдзесят шостым паспеў сёе-тое выпісаць.
Я сазваніўся з сябрам, да якога паабяцаў зайсці адгэтуль, і не падумаў адразу, чаму ён здзівіўся,
што я не стаў слухаць, як мне лепш даехаць да яго, сказаў, што дайду пехатой.
А тады я ішоў - спачатку ўніз па крутым завулку, завужаным высокім плотам нейкага
будаўніцтва, а потым доўга, вельмі доўга па люднай, шумнай вуліцы. І ў маёй утрапёнай душы
паўтараліся то чорныя, то святлейшыя плямы з той акаяннай папкі, то запісаныя мною, то не.
Канцоўка «заявления», падпісаная іншым почыркам, - тая апошняя просьба.
Вузенькая паперына, не першы і не другі, а то і не трэці або чацвёрты, цьмяна-мурзаты
экзэмпляр з-пад машынкі, куды персанальнае ўпісана ад рукі, а ўсё падпісана чырвоным
алоўкам і замацавана трохкутнай пячаткай - пра тое, што «приговор приведен в исполнение».
Братавы словы ў двайной падачы - цераз Клісенку і таго, хто пратаколіў: «Если бы ты знал, что
я на себя наговорил!.. Я уже не жилец...»
Тады яшчэ словы іншага саслужыўца, старшага заатэхніка В.Коваля, які ведаў Валодзю ў 19301937 гадах:
«Характеризуя Бриля с политической стороны, я могу сказать, что он был настоящий советский
человек. Политикой он не интересовался, так как все время отдавал основной работе. Случаев
вредительства в совхозе не было никогда. Один из лучшнх совхозов не только на Украине, но
и в СССР...»
Яшчэ адзін, Ф.Гацэнка, дырэктар саўгаса, у якім Валодзя працаваў раней, у іншым кутку
Кіеўшчыны:
«Работал Бриль добросовестно, все у него было в образцовом порядке. Всем своим поведением
он создавал впечатление лойально настроенного по отношению к советской власти человека».
Звычайныя, пратакольна будзённыя словы. Можа, яны і гаварыліся людзьмі, якія сведчылі,
даслоўна так, а хутчэй так службова запісваліся. А мне яны гучалі так па-людску, так высока,
змястоўна, былі такою светлай разрадкай у невыноснай чарнаце, што я, як толькі выйшаў са
старога цаглянага дома пракуратуры, яшчэ спускаючыся па крутым, пустым завулку, заплакаў
ад шчасця такога выхаду ў справе, ад удзячнасці тым людзям...

Дайшоўшы нарэшце да сябра, я пачаў званіць па гарадской даведачнай, шукаць тэлефоны тых,
чые адрасы запісаў. Адзін з Васількава, другія два кіяўляне. Аказалася, што тэлефонаў
кватэрных няма. А ісці шукаць людзей я ў той дзень не мог.
Назаўтра ўранні, па тэлефоне развітваючыся са следчым, чаго я не змог зрабіць учора ў
пракуратуры, бо ён кудысьці пайшоў, я спытаўся пра тых, каму хацеў падзякаваць. Ён адказаў,
што ўсе яны ўжо не жывуць. Пра гэта я і сам учора, астыўшы, падумаў: дзе там - дзевяцьсот
першы, дзевяцьсот трэці, дзевяцьсот шосты гады нараджэння... Палажыўшы тэлефонную
трубку, я сказаў сам сабе, - чамусьці па-польску, як выдыхнуў:
- Czesc ich pamieci!

ЧАМУ ТЫ ПАКІНУЎ?..
«Чаша сия» Ігната таксама не абмінула. Па-свойму. І на шэсць гадоў раней за Валодзю.
Пасля заканчэння гімназіі ў яго спачатку быў намер паступіць на медыцыну. Цьмяна ўспамінаю
мамін расказ пра тое, што ён ад гэтага намеру адмовіўся, не могучы пераносіць анатамічкі.
Сярод прысланага мне з архіва адэскага сельгасінстытута ёсць таксама даведка, што «Бриль
Игнатий Антонович, 19 лет», працаваў у бальніцы санітарам. Магчымасць наглядзецца на
розныя жахі была. Разам з Валодзем, нібы па іхняй спрэжанасці ў вучобе ад самага маленства,
і ён паступіў у сельгасінстытут, але закончыў толькі два курсы. Бо паралельна і ледзь не
падпольна рыхтаваўся да іншага. Вясной дваццаць другога экстэрнам здаў экзамены за
духоўную семінарыю і неўзабаве быў рукапаложаны, перад гэтым, як належыцца, ажаніўшыся.
Гэта - знешні бок справы, частка біяграфічных даных. Як знешняе можна дадаць, зноў жа з
матчынага расказа, што ён яшчэ гімназістам, ды нешта хутка пасля паступлення, уцёк быў у
манастыр, а бацька знайшоў яго там і забраў, пасля чаго называў часамі трынаццатым
апосталам. Забягаючы наперад, ажно ў 1952 год, згадаю, як ён пісаў мне тады: «Радует твое
трудолюбие в развитии дарования, печалит твое отношение к самому дорогому для меня и
покойной матери». На ўвазе мелася «безбожие», праяўленае ў аповесці «У Забалоцці днее», а
таксама і наша з Мішам захапленне Талстым, пра што Ігнат ведаў яшчэ з даваеннага часу.
Хто з іх на каго больш уплываў у набожнасці, ён на маці пазней ці яна на яго раней, з маленства,
мне цяжка сказаць. Мама, пры ўсёй наяўнасці ў яе натуры здаровага сялянскага сэнсу і гумару,
і верыла, і малілася шчыра. Ад нашага з Мішам юначага вальнадумства, калі ўжо махры ў
выхаванні не памагалі, яна, старая і нямоглая, з невылечна хворай нагой, магла часамі сысці на
ранішнюю малітву ў каморку, дзе, стоячы перад цьмяна-гарызантальным акенцам, шаптала
ўвесь немалы набор сваіх пацераў. Не памятаю, ці гэта я неяк аднойчы падгледзеў, ці потым, у
палоне, у суме разлукі ўяўляў яе перад тым акенцам, цераз якое ў спакутаваны, адухоўлены твар
свяціла роднае сонца, таксама нястомнае. Затое помніцца зусім выразна, як яна тады, калі лепш
хадзілася, прыйшла аднойчы з мястэчка, за чатыры вярсты з царквы і, сеўшы каля стала
адпачыць, сказала:
- Вось хоць ачалавечылася. А то і жыў бы чалавек без слова божага, як якая скаціна...
Кожны з нас, а я думаю перш за ўсё пра братоў, любіў яе па-свойму. Па праву старэйшага, бо
Валодзі ўжо не было, Ігнат пісаў мне, але з надзеяй на перадачу Колю і Мішу, вясной сорак
пятага, калі ўсе ваенныя злыбеды закончыліся: «Дорогие братья, насколько возможно
заботьтесь о маме, мы все в большом долгу перед нею. Она выносила в сердце все наши
невзгоды». Гэта ўжо цяпер мне захацелася падкрэсліць, наўздагон, думаючы перш за ўсё пра
нашага найстарэйшага, - колькі яна выплакала па ім, спачатку як прадчуваючы бяду, а потым і
ведаючы пра яе...
Быў у адным з Ігнатавых пісьмаў і прыклад з геніяльным Пастэрам, які, калі ў яго спыталіся, як
ён сумяшчае свае веды з вераваннем, адказаў: «Я многа вучыўся і веру, як брэтонскі селянін, а
калі б я мог яшчэ больш вучыцца, я верыў бы, як брэтонская сялянка».
Ігнат наш верыў - амаль з маленства і да смерці ў сане протаіерэя з акадэмічнай адукацыяй,
закончанай у апошнія гады жыцця завочна.
Ягоны Шура ў бяздольным маленстве ізгоя-паповіча, калі бацьку забралі, быў пераведзены
маткай на яе прозвішча, бо інакш не прымалі ў школу. Мабілізаваны на другі дзень вайны «са
студэнцкай лаўкі», вярнуўся ардэнаносным, параненым афіцэрам. Энергетык з грунтоўнай
адукацыяй і шматгадовай практыкай на ўральскіх электрастанцыях, у канцы шасцідзесятых ён
пераехаў з сям'ёй і з аўдавелай маткай у Менск, «бліжэй да радні і радзімы». Праз нейкі час яго
павысілі на пасадзе і адпаведна прапанавалі ўступіць у партыю. На прыёме знайшоўся, вядома,
марксіст «с вопросиком»: «А скажыце, таварыш Лейка, як вы ставіцеся да таго, што ваш бацька

быў папом?» Адказ чалавека на шостым дзесятку гадоў: «Я ўсё жыццё глыбока паважаў яго, і
памяць яго паважаю». Такое ж магу сказаць і я - пра бацьку і пра сына. Дарэчы, «вопросик» не
перашкодзіў на прыёме, бо і кандыдат - адпаведны работнік, і час быў ужо крыху не той, хоць
і «застойны».
А ў даўнасці маёй, у тым дваццаць другім годзе, калі на адэскім пероне ішло развітанне перад
разлукай, калі наша сям'я трагічна распалавіньвалася ўслед за падзелам і Беларусі на дзве
палавіны, калі Валодзя ніяк не мог развітацца, - Ігнат адчуваў сябе як быццам спакайней. Удваіх
са сваёю Верай яны развіталіся з усімі як належыцца хораша і сталі сабе на пероне, побач. «Той
плача, - успамінала мне ў вёсцы мама, прадучы, - а гэты стаіць са сваёю матушкай і абое
маўчаць». «Матушка» - гэта пра Веру, маладзенькую вось-вось і пападдзю. Бо ён, Ігнат, быў
яшчэ не ў расе.
Веру нашы бацькі любілі, я памятаю гэта па маме. Ціхая, сціплая сірата пры мачасе, дачка
бацькавага саслужыўца і блізкага земляка. А з Ігнатам яны, маладыя, сябравалі яшчэ ходзячы ў
гімназіі, кожнае ў сваю. Дый жылі нашы сем'і - вокны ў вокны, цераз забрукаваны дворык, нават
паверх той самы.
Яшчэ раз, і не апошні, вяртаючыся да розных дакументаў, якія Валодзеў Віктар сёлета што
выпрасіў, а што спісаў для мяне ў архіве сельгасінстытута, адкуль і ён, як званіў мне, так нямала
даведаўся пра свайго бацьку, я з прыемнасцю сустрэў даведку, выдадзеную Ігнату. Будучы
студэнтам, ён, аказваецца, падзарабляў у садаводстве ў якасці «огородного рабочего» і, як дадаў
да гэтага Шура, калі мы глядзелі з ім тыя даведкі, «насіў маёй маме ружы. Яна расказвала мне».
Тады, відаць, расказвала, калі яны, маці і сын, былі з Ігнатам разлучаны.
Шура прынёс мне яшчэ адзін цікавы і патрэбны дакумент, знойдзены ў маленькім чамаданным
архіве, што застаўся пасля яго набожнай мамы. Мне хочацца прывесці тое пасведчанне ў шэрых
вокладачках проста поўнасцю:
«УССР. Губтрудсобес и Губкомтруд. Подотдел учета и распределения силы.
Личный учетный билет No.8292. Лейко Вера Романовна, 1901 г. р., возраст 19 лет. Педагог
дошкольн. Белорусская труд. школа No.115. Судейский пер., 2.16.ХІІ.1920 г.
Продлен до 9.V.1921 г.».
На Ігната такой даведкі няма, не захавалася. А ён таксама працаваў тады вечарамі ў беларускай
школе, можа, і ў той самай. У пачатку сорак пятага, калі я паслаў яму свае першыя публікацыі
ў газеце-плакаце «Раздавім фашысцкую гадзіну», ён мне пісаў, што яны з Верай чытаюць іх
разам, бо «мы ведь с нею учительствовали в белорусских школах в Одессе».
Пішучы пра вучобу ў Мірскім гарадскім вучылішчы, а адзначаў, як мне прыемна было думаць,
што ў адзін час з нашымі вучыўся Ўладзімір Жылка... У верасні шэсцьдзесят сёмага мы, чатыры
беларускія літаратары, будучы ў Маскве, паехалі ў Хімкі - наведаць старога Міхайлу Грамыку.
Вучоны-геолаг, паэт і драматург, яшчэ адна ахвяра сталінскай барацьбы з беларускім
«нацыяналізмам», ён быў яшчэ і вельмі змястоўны, абаяльны чалавек. Светла ўспамінаецца мне
вечар, праведзены ў гасціннай сям'і гэтых маскоўскіх беларусаў, а перш за ўсё - сам белабароды,
у белай доўгай кашулі, светлы душой гаспадар. Потым, прачытаўшы, што ён у пачатку
дваццатых гадоў наладжваў і вёў у Адэсе беларускія школы, я сумна пашкадаваў, чаму не ведаў
пра гэта ў той вечар. Тады старэнькая гаспадыня сказала, адкуль яна родам, - з мястэчка
Ярэмічы, што за шэсць кіламетраў ад маёй вёскі, і мы весела паўспаміналі роднае Наднямонне.
Зноў жа неяк па-зямляцку шчымліва-светла думалася над Верыным даўнім адэскім
пасведчаннем пра тое беларускае настаўнічанне, і шкада (ох, ці мала чаго шкада!..), што і ў
Грамыкаў пра гэта не згадалася, бо не ведаў, і з братавай не сабраўся пагаварыць як след пра
гэта дый пра іншае таксама...
Тая адэская моладзь, пераважна дзеці чыгуначнікаў, русіфікаваная царкоўнапрыходскімі
школкамі ў вёсках, гарадскімі вучылішчамі ў мястэчках Беларусі, гімназіямі ды інстытутамі ў
расейскамоўным горадзе, дома чула беларускую мову бацькоў, адчувала роднасць яе такім
чынам. Нашы хлопцы найбольш па маме, якая потым, у вёсцы, і мне дала вельмі нямала роднага
ў пісьменніцкім станаўленні. І таму мне Ігнатава з Верай настаўнічанне бачыцца
невыпадковым. Не думаю, што і ў Валодзі тое роднасці не было, хоць ён чамусьці не
настаўнічаў.
Службу свяшчэннікам Ігнат пачаў - выразна помніцца гэта змалку па зваротным адрасе яго
пісьмаў адтуль - у сяле Візірка на Адэшчыне. Арыштавалі яго ў кастрычніку трыццаць першага
года; Шура і дзень мне дакладна назваў - 31-га, страшны дзень іх сямейнай гісторыі. Спачатку
рабілі вобыск. Хлопцу было тады восем гадоў, ён памятае, як адзін з чэкістаў нават вядро
памыйнае не абмінуў - выплюхнуў яго перад ганкам: ці не схаваны там якія доказы або
каштоўнасці. Ігнат яшчэ заставаўся дома. Назаўтра, калі малы прачнуўся, то ўбачыў, што

бацькаў ложак - засланы. Спытаўся, дзе папа, а мама заплакала. Зрэшты, яна, відаць, яшчэ і не
спынялася ціхенька плакаць.
Свяшчэнніка адправілі на лесанарыхтоўкі, у тайгу каля Марыінска, адкуль пасля перавезлі на
будаўніцтва Беламорканала.
Амаль праз сорак радоў пасля таго будаўніцтва, падарожнічаючы па Карэліі, у драўлянай Кемі,
перавалачнай перад Салаўкамі, я, наслухаўшыся расказаў пра частыя гукі начных адстрэлаў у
той час, успамінаў Ігнатавы пісьмы з тых катаржных мясцін. Пісьмы - ужо без зваротнага
адрасу, з суровай тэлеграфнасцю тэксту, на няпоўную старонку са сшытка, адкуль тры словы
адчаканіліся ў маёй памяці, нібыта назва аповесці з таго жыцця: «Одет, обут, накормлен». І
подпіс: адно загалоўнае «И» з кропкай... (У лістападзе трыццаць дзевятага, мокры, халодны,
галодны нявольнік, зусім нядаўні польскі салдат, я пісаў з «арбайтскаманды» маме - тымі
самымі словамі пра сваё ўжо - «адзеты, абуты, накормлены». Пісьмо гэтае, на стандартным
лагерным бланку, першае маё пісьмо з палону, дайшло і захавалася...) Успаміналіся ў Кемі і
чатыры радкі Ігнатавага зэкаўскага верша, што трапілі ў маю памяць з яго пасляваенвага пісьма
з Урала:
Малыша
моего
мне
У
меня,
как
вы
Радость
будет
Ах, мой мальчик, порадуй меня!

хотелось
знаете,

бы
ведь
большая

видеть
его

портрет:
нет.
моя.

Улетку трыццаць трэцяга года мы атрымалі ў Загоры яшчэ адно кароценькае пісьмо з подпісам
И., і я са здзіўленнем убачыў на паштовым штэмпелі слова Мінск (а можа, і Менск: не
запомнілася). Колькі розных здагадак і меркаванняў у нашай вясковай глухамані!.. Намнога
пазней стала вядома, дзе ён быў, адкуль вяртаўся. З «перековки», датэрмінова, як ударнік. Так
успамінае яго сын. А я чытаў нядаўна, што, калі тое славутае будаўніцтва было трыумфальна
закончана, начальства атрымала ордэны, а кожны шосты зэк (там гэтае слова і ўзнікла)
адпускаўся дахаты. Відаць, наш аказаўся шостым.
Забралі айца Ігнація ў расе, а вярнуўся ён у нейкім бушлаце, «лагерном серяке», разрэзаным на
левым баку, дзе нутраная кішэня. Расказаў, што ў вагоне ён засынаў на сярэдняй паліцы, а цераз
праход ляжала нейкая жанчына. Нібыта праз сон, яна махнула рукой і - ён пачуў праз дрымоту
- ляпнула па левым баку яго грудзей. А потым, калі ён прачнуўся - там было разрэзана,
дакументы і сякія-такія грошы зніклі. Суседка - таксама. Праз нейкі час, ужо ў Адэсе, дзядзька
Павел прынёс з вакзала яго паперы, знойдзеныя ў смеццевай урне: па прозвішчы іх аддалі
старому Брылю.
Неўзабаве прыехаў з Кіеўшчыны Валодзя. Шура бачыў тую сустрэчу. Мамы, фельчаркі, дома
не было. Абдымаючы брата, дзядзька Валодзя расплакаўся, але ж адразу тады і сказаў:
- Ну что, помог тебе твой Христос?
На што Ігнат адмахнуўся:
- Об этом не будем. Не будем.
Па характары ён быў стрыманы, аскетычны. У маладосці купаўся ў моры зімой, правяраў сябе
доўгаю галадоўкай, строга займаўся гімнастыкай па сістэме Мюлера. Бязлітасна муштраваў па
ёй Колю і Мішу, з абліваннем халоднай вадой уключна. Толькі мяне яшчэ не чапаў, па
малалецтве ці па матчынай забароне. Нават і ў вёску ён нам тое «пособие» палажыў у карзіну
разам з іншымі кнігамі, і мы з Мішам, вярнуўшыся з вучобы на гаспадарку, у разгары
самаадукацыі нават і таго Мюлера не абмінулі, што было смешна для юнакоў, скажам, пасля
накідання гною або малацьбы цапамі. А Ігнату ён, Мюлер, і галадоўкі, і маржаванне, можна
думаць, і ў тайзе, і на канале прыдаліся, як набытая загартоўка.
Пра стрыманасць. У сорак шостым, калі яны з Шурам прыехалі да мяне, я быў на рабоце, у
рэдакцыі. Прыбег дахаты, куды было недалёка, задыханы, кінуўся вітацца і заплакаў. А брат,
такі незнаёмы і такі свой па расказах ды пісьмах, у той час не святар, а часова, дзесяць гадоў,
выкладчык расейскай літаратуры, геаграфіі і нямецкай мовы ў Троіцкім рабфаку,
саракапяцігадовы, трохі вусаты мужчына ў даўгавечнай выгаралай касаваротцы, - ён павітаў
мяне стрымана, словамі першымі і ў памяць маю - назаўсёды:
- Спокойно. Спокойно.
Расказваючы пра тую сустрэчу бацькі з дзядзькам, дзе быў закрануты Хрыстос, Шура мне
сказаў, што бацька тады вельмі пакрыўдзіўся. Гэтую крыўду я памятаю і па Ігнатавым расказе
пра сустрэчу са старэйшым, які ў той час, можна сказаць, быў у росквіце сваёй кар'еры: і прэміі

атрымліваў, і на курорты ездзіў, нават з наркомам сустракаўся. І крыўда тая, справядлівая, усётакі ў нечым была для мяне з нейкай горкай недагаворанасцю...
Сухаром Ігнат не быў. У адзін з тых радасных дзён, над рэчкай і яго маленства, над нашай ціхай,
маляўнічай Вушай мы сядзелі з ім удвух, з вудачкамі, глядзелі на паплаўкі, на родную красу,
няспешна гаманілі. І вось ён пачаў спакваля падбірацца са сваім запаветным - угаворваць, каб
я ахрысціў сваю Галю, якой не было яшчэ года.
Пасля «перековки» ён быў паспрабаваў зноў стаць свяшчэннікам, але яго зноў, ужо ў іншай
вобласці, выклікалі і строга папярэдзілі. Прыйшлося падацца за Ўрал, балазе там былі знаёмыя
па Адэсе, надзейныя. Яны, самі ўжо там абжыўшыся, змаглі ўладзіць яго настаўнікам у іх
рабфаку. Дырэктар, праўда, касавурыўся на той разрэзаны ды зашыты лагерны «серяк», аднак і
выкладчыкі былі патрэбны, і рэкамендатар салідны, - новага прынялі. Настаўнічаў ён на добрым
узроўні, карыстаўся пашанай студэнтаў і выкладчыкаў, аднак у душы заставаўся самім сабою.
Што і ўсплыло наверх праз год пасля гасцявання ў нас. Ён па здароўі звольніўся ў рабфаку і
зноў аблачыўся ў расу.
Але пакуль што мы з ім над ракой.
Мама жыла тады ў мяне, яна засталася ў Менску, не з яе здароўем было ехаць у вёску на
спадарожных грузавіках. На тэму святога хрышчэння яны з Ігнатам паспелі сам-насам
пагаварыць. І вось ён прадоўжыў тэму на адпаведным узроўні:
- Не лишай ты своего ребенка благодати, которую сам получил...
Я ўжо добра асвойтаўся з ім, і ў адказ, з цёплай рыбацкай лянотай, адказаў нешта так: я вельмі
рад, што вы з Шурам прыехалі, што мы, нарэшце, убачыліся, і я магу табе, бадай, уступіць ахрысціць малую...
І тут ён зусім нечакана сышоў з набожнага тону, засмяяўся свабодным мужчынскім смехам:
- Чудак! Да разве же это - для меня?
І стаў яшчэ бліжэйшым.
Аднак невыразна прыкрае ўражанне ад той яго сухавата праведнай крыўды на Валодзю за
Хрыста не толькі закранула мяне ў тыя нашы загорскія дні - я гэта ўспомніў і летась, пасля
ракавога кіеўскага званка. Баюся браць грэх на душу, але быў, здаецца, і затоены працяг той
праведнай крыўды: калі прыйшоў Валодзеў час - яму, маўляў, ніхто не дапамог, нічога не
дапамагло!..
І горка думалася мне, пасла таго званка згадалася, што калі б і самому яму, Ігнату, пасля
арышту, - Шура расказваў: не бітаму, - прыйшлося так пакутаваць у бясконцых, пякельна
напрактыкаваных катаваннях, дык, можа, і ён сказаў бы са свайго крыжа - у душы ці ўголас:
- Божа мой! Божа мой! Чаму ты пакінуў мяне?
Як гаварыў гэта - нялёгка думаецца - і Валодзя.

ВАКОЛ ПАДТЭКСТУ
Сорак гадоў насіць у памяці вобраз брата, які не скарыўся ад катаванняў, «нічога не падпісаў»,
а потым уведаць, што адбылося не так, - гэта нялёгка...
Пасля дняпроўскага тыдня, на працягу якога столькі было вячэрняй і ранняй красы ўкраінскай
прыроды, шматлюддзя сустрэчаў у некалькіх гарадах, столькі паэзіі і музыкі, Шаўчэнкавай і
народнай, пасля Быкаўні і папкі з пяцізначным нумарам - я апынуўся ў родным наднёманскім
кутку, у прылясной цішыні.
І кожную раніцу абуджаўся з тым самым сумам і болем...
За тым, пра што я даведаўся, прыадкрыўшы заслону паўвекавое даўнасці, адчуваўся глыбокі,
цёмны, студзёны падтэкст...
Я шукаў выхаду, і ён мне ўсё з большай ды большай настойлівасцю бачыўся ў тым, што трэба
зноў ехаць у Кіеў, пагартаць тую папку яшчэ раз.
Было і тое, што адцягвала ўвагу ад аднаго, рассейвала яе і неяк супакойвала, - сякія-такія дачныя
клопаты, чытанне вялікай карэктуры, глядзенне па тэлевізары першага з'езда народных
дэпутатаў. Аднак жа праз некалькі дзён я ўжо званіў з Менска ў Кіеў, следчаму, і дамовіўся пра
сустрэчу. Справа была яшчэ ў яго.
Пачалося лета, курорты, канікулы, з білетамі ў паўднёвым кірунку стала туга, і самалёт быў мне
ў Саюзе пісьменнікаў забяспечаны толькі на дваццатае чэрвеня. Але і гэты дзень нарэшце
прыйшоў. І вось я яшчэ з аэрапорта званю ў гарадскую пракуратуру, зноў чую знаёмы голас:
калі ласка, чакаю.

Праз дзве гадзіны, уладзіўшыся ў гасцініцы і дачакаўшыся канца абедзеннага перапынку, я
прыйшоў да следчага і, павітаўшыся яшчэ раз, прысеў да стала, у добрым настроі і поўнай
гатоўнасці. А ён, усё-такі сімпатычны хлапчына, скажам па праву ўзросту, убачыўся нейкім
стомленым ды маркотным. І зусім не спяшаўся даваць мне папку. На ягоным стале яе не было.
І ён прыкметна змагаўся з няёмкай неабходнасцю штосьці сказаць. А потым і сказаў, з
недагаворваннем ды невыразнасцю, што справу даць мне другі раз - не можа. Яна ўжо не ў яго...
Ясна стала адно - я прыляцеў дарма. І падумалася таксама, пачалася такая здагадка, што за дзве
гадзіны, ад майго званка да прыходу, адбылося тое, што ён камусьці пазваніў, на ўсякі выпадак
папрасіў дазволу паказаць мне яшчэ раз, і яму, таксама на ўсякі выпадак, не дазволілі.
Дзіўны характар у мяне! - успрыняў я няўдачу... раптам спакойна, як быццам нават ці не з
палёгкай. А ў апраўданне самому сабе падумаў: ну што ж, нічога не зробіш, можа, нічога я там
больш і не вычытаў бы, хопіць і таго, што прачытаў месяц таму назад. Цудам паказаўшыся з
таго страшнага часу, папка тая махнула ліловым хвастом і, нібы залатая дзедава рыбка, нырнула
ў сваю, зноў таямнічую, недасягальную глыбіню - «пучину совершенной секретности»,
выкінуўшы на бераг «вещдок с индивидуальным признаком» - муштук.
Яшчэ раз успомніўся компас у маім палоне: як хітра мы з сябрам схавалі яго перад вобыскам у
бараку - загарнулі ў шматок бруднай газеціны і кінулі каля лагернай «лятрыны», так сказаць,
адкрытай прыбіральні, даўжэзнай яміны з жэрдкамі на слупках, для доўгага, натужнага
сядзення галодных нявольнікаў. Нехта яшчэ хітрэйшы прыкмеціў, як быў кінуты той шматок,
падняў яго, компас узяў, а газеціну шпурнуў. Як жа абурыўся гэтым мой сябар па таямніцы, па
намеры ўцякаць дахаты, як ён злаваў на мяне за... спакой! Ён той компас недзе (ужо не памятаю
дзе) раздабыў, спачатку насіў таямніцу адзін, потым даверыўся мне, а я... Што ж, я цяпер, праз
сорак дзевяць гадоў, зноў успомніўшы тое, падумаў, што ў мяне, чаго добрага, было і
падсвядомае прадчуванне, чым закончыліся б на радзіме нашы ўцёкі, калі б яны ўдаліся. Тады,
улетку саракавога. Яшчэ на двух «нямецкіх шпіёнаў» стала б і больш, а потым і менш - адразу,
у Курапатах, ці, спакваля, у якім-небудзь з гулагаў. Праўда, праз два месяцы я ўсё-такі ўцякаў,
з іншым сябрам, бо з тым разлучыла няволя, і праз тры тыдні нас злавілі, ужо на польскай зямлі.
І яшчэ раз, відаць, трэба падзякваць лёсу, што не ўдалося стаць «шпіёнам»...
А якая ж тут аналогія з папкай? Так думаў я, ідучы з пракуратуры. І адказаў самому сабе: ды
проста тая, што ўжо не будзе больш так балюча рупіць, абы прачнуўся, што не прачытаў братаву
справу з як найбольшай увагай, што павінен быў убачыць у ёй значна больш, чым убачыў.
Хопіць, відаць, і таго, што ведаю, каб належна сказаць сваё, напісаць патрэбнае. Нават канцоўка
сама па сабе атрымалася. Тое, што называецца крывавай сталіншчынай, не канчаецца, - ёсць
яшчэ сілы, якім не патрэбна поўная ліквідацыя белых, чорных, чырвоных плямаў нашай
жахлівай гісторыі, што не так лёгка сілы тыя пойдуць на ператварэнне ўсіх лубянак у музеі ці
кнігасховішчы, як прапанаваў на з'ездзе адзін з народных дэпутатаў, не дадуцца яны, тыя сілы,
і пад народны кантроль, як патрабаваў другі дэпутат. Хутчэй паставяць помнікі ў раскрытых
Курапатах ды Быкаўнях, чым пойдуць на раскрыццё іншых захаванняў памардаваных, на
рассакрэчанне цяжкаўяўнай безлічы спраў - у папках і без іх...
Калі пра безліч, дык вось і прыклад: з адной Белай Царквы, з аднаго «куста раёнаў» - 17 643. А
на Валодзю нашым і не пачалося, і не закончылася...
Канец майго сумнага дня прайшоў у беспаспяховых намаганнях дастаць на заўтра білет на
самалёт або цягнік; пад вечар прыйшлося-такі звярнуцца ў Саюз пісьменнікаў.
А ўранні трэба было пазнаёміцца з тым палацам культуры, дзе раней рыхтаваліся трупы для
Быкаўні.
...Мой Кіеў.
Першае ўражанне - у тым усё, не раз успомненым дваццаць другім - доўгі мост на шырокім
Дняпры, які мы пераязджаем, высокі бераг, густая зеляніна дрэў, золата купалоў з іскрыстымі
крыжамі. Праз шэсцьдзесят сем гадоў бачу, як ён асцярожна сунецца па тым мосце, наш
бруднавата-белы таварны вагон... І я ўдзячны таму, хто тады разбудзіў мяне зарана, каб я панёс
на ўсё жыццё ўспамін пра першае бачанне такой красы. А разбудзіў хутчэй за ўсё бацька. Маці
пашкадавала б у сваёй больш практычнай любасці да найменшага, а бацька не мог не паказаць
таго, чым сам неаднойчы любаваўся з правадніцкага акна. Так мне хочацца думаць. Бо так
зрабіў бы і я, дый рабіў падобнае з дзецьмі, а цяпер з унукамі.
Пасля, у глухой заходніцкай вёсцы, Кіеў быў для мяне на каляровай паштоўцы, забытай некім
у адной з нашых адэскіх кніжак. На ёй быў і Дняпро, і зеляніна на кручы, і залатыя купалы. На
для кагосьці звычайнай, паднішчанай паштоўцы, з якое дзіцячае сэрца так многа бачыла. Гэта пакуль навучыўся чытаць. Бо тады ён, мой Кіеў, пачаў адкрывацца ў кнігах, скажам - у Гогаля,
з апісання Падола ў «Віі», а далей і ў многіх іншых.

Першы ў жыцці, дзіцячы прыезд у Кіеў адбыўся ў раннюю рань канца мая. Другою майскай
ранню, і таксама з поўдня, летась я набліжаўся да любага горада па Дняпры. Пад салаўіны бой
на абодвух церпка-зялёных, крыху прымглёных берагах, абапал шырокай, спакойнай вады. Пад
гутарку з другім старым дзіваком, якому таксама не спіцца, - з кітайскім паэтам, перакладчыкам
Кабзара. Таварыш і ў нас, у Менску, бываў. У гутарцы на сыравата-чысценькай, яшчэ пустой
палубе, пад песні салаўёў мы ўспомнілі, між іншым, і пра яшчэ аднаго салаўя, - несмяротную
дацкую казку з прастадушна чароўным пачаткам, які мы на мове Талстога, якога таксама
згадвалі, працытавалі, дапамагаючы адзін аднаму, амаль з дзіцячай прыемнасцю: «Ты, верно,
знаешь, что в Китае все жители китайцы и сам император китаец». Без лішніх ды гучных слоў
адчувалася намі і мудрасць, і краса чалавечых, братніх адносін, да якіх яшчэ так далёка...
А ў душы ў кожнага з нас было, вядома, і штосьці толькі сваё. Што ў яго - я магу вельмі
прыблізна меркаваць. А ў мяне быў глыбінна прыглушаны боль, прадчуванне ўжо недалёкай
сустрэчы з братняй трагедыяй...
Побач са словам Быкаўня, з якім я нядаўна зблізіўся, стаялі яшчэ тры словы: Жовтневий палац
культури. За першым бачылася невымерная магіла, за другімі - патайное месца забойстваў...
Палац гэты я ўбачыў спачатку толькі збоку, праездам. Першы раз едучы ўранні з гасцініцы ў
пракуратуру, папрасіў таксіста паказаць мне яго, паехаць тою дарогай. І неўзабаве здзівіўся,
што гэты будынак з выгляду я ведаю, што ён - цераз вуліцу ад высотнай гасцініцы на гары, дзе
я некалькі разоў спыняўся. І ў падарожжы з найбліжэйшымі, вяртаючыся з чароўнага
Закарпацця, і ў камандзіроўцы, калі мы, прыехалі ў Кіеў удвух з маладым, ці не найбольш
сімпатычным мне нашым пісьменнікам, а тут і з даўнімі сябрамі сустрэліся, і новых набылі...
А наведаць палац культуры ў маі мне не ўдалося, не хапіла часу.
Цяпер, уладжаны якраз у той, даўно знаёмай гасцініцы, я з найранейшага ранку быў гатовы да
сустрэчы з палацам, перад вайной - галоўным падзямеллем братняй Украіны. Гатовы і толькі
стрымліваўся, каб не прыйсці зарана, калі там яшчэ не будзе яго цяперашніх гаспадароў. А ледзь
прычакаўшы пачатку рабочага дня - пайшоў.
У даведніку «Киів» пра «Жовтневий палац культури» напісана, што ў дваццатых - трыццатых
гадах ХХ стагоддзя ў ім «розмищувалися різні державні установи». І як даніна сучаснасці (год
выдання даведніка - 1981) адзначана, што двойчы там выступаў Леанід Ільіч Брэжнеў,
уручаючы гораду і рэспубліцы ўзнагароды.
У нашай украінскай кнізе я прачытаў, што гэты колішні «Институт благородных девиц»,
збудаваны ў пачатку мінулага стагоддзя, пераабсталяваны быў пад сядзібу Народнага
камісарыята ўнутраных спраў УССР пасля таго, як у чэрвені 1934-га ў Кіеў з Харкава перанеслі
сталіцу рэспублікі. У гэтым гмаху размясціліся і работнікі наркамата, і тыя, з кім яны
«працавалі». У турме гэтай было ціха, як у магіле. Наглядчыкі хадзілі перад камерамі ў валёнках
па дыванах, вязняў на допыты выклікалі шэптам.
Падобнае, пра цішыню, чытаў я летась і яшчэ ў адной кнізе, расейскай, у дачыненні да самых
першых насельнікаў палаца «благородных девиц», якія тут «ходили бесшумно, как того
требовал устав заведения».
Трэба думаць, што гэтай даўняй традыцыі прытрымліваліся і «тройкі» з усім дапаможным
персаналам інстытута ўсясільных катаў, і гукі расстрэлаў не парушалі рабочай цішыні паверхаў,
- схаваныя глыбока, за тоўстымі сценамі.
Дзень абяцаў стаць зноў спякотным, але раніца была яшчэ толькі прыемна светлая, молада
свежая пасля начной астыласці. Лістота дрэў і травы на адкосе ад вуліцы гусцела сакавітасцю.
Урачыста яснелі кветкі. Чысценька ўсюды, злёгку росна. Перачырыкваліся вераб'і. Стары
дворнік на ўзбочнай ад вуліцы алеі ішоў сабе па нядаўна палітым асфальце. Мы павіталіся,
пастаялі, ён паказаў мне, дзе, за вуглом, цэнтральны ўваход.
Даўні, класічны колер сцен - светла-жоўты. Белыя калоны, белая аблямоўка акон і дзвярэй. Тры
паверхі і цокаль, пад якім падзямелле, куды мне трэба заглянуць.
Пажылы вахцёр, калі я пачаў гаварыць яму, што мне трэба, сказаў, што ён тут працуе даўно, але
нічога такога не ведае. Аднак начальніку свайму, па маёй просьбе, пазваніў. Неўзабаве да нас
спусціўся малады, ветлы мужчына і, выслухаўшы мяне, павёў у падзямелле.
Бясконцы лабірынт. Былыя камеры. І сцішна, як пад пірамідай. Хоць я пад пірамідамі і не бываў
- проста такое адчуванне, чагосьці аграмаднага, цяжэннага над табою... Як быццам усе тыя
асоба-троечныя фараоны яшчэ ўсё сядзяць наверсе, яшчэ ўсё «судзяць», ціснуць зверху ўсім
сваім злавесным цяжарам... Там, дзе былі камеры, карцэры, бойні, - цяпер то нейкія майстэрні,
дзе відаць адзін-два чалавекі, а то ўсё дзверы, дзверы, ці так зачыненыя, ці пад навясным
замком. Дзе ж тут стралялі? Адкуль на паверхах, з дыванамі і валёнкамі, не чуваць было
наганных туканняў?.. Ветлы таварыш не ведае. Ідзём, ідзём... І вось ужо выхад - на задні двор.

Тут мой прыязны чычэронэ ўбачыў каля грузавіка старога без шапкі, з мноствам ордэнскамедальных планак, павітаўся з ім і папрасіў падысці.
Пазнаёміў нас. Чалавеку гэтаму, як аказалася, ужо за восемдзесят, сёе-тое ведае і раскажа.
І расказаў, што прыблізна, па чутках, а што і дакладней, вядомае яму. Вазьму з дакладнага.
У вайну гмах быў разбураны бомбамі. Аднаўляць яго сабраліся толькі ў пачатку пяцідзесятых
гадоў. Прыбіраючы, вымятаючы ацалелае падзямелле, вёдрамі выносілі кулі. Была тут у той час
і механізацыя, транспарцёр для падачы трупаў на грузавікі. Начамі...
Так я выйшаў адтуль - з тою транспартнай стужкай, на якой мне бачыўся і Валодзя, з тымі
кулямі, відаць, у большасці расплясканымі аб бетон, кожная з якіх 9 грамаў, стандартных, як і
100 грамаў, агульнанародных, і адна з іх - ягоная, наша.

ПРАЦЯГ
Калі мы развітваліся са следчым, ён параіў мне пра муштук напісаць у пракуратуру рэспублікі.
Даў адрас і прозвішча.
«На гэтым будзе і ўсё», - падумалася, запісаўшы.
З пракуратуры той мне адказалі тыдні праз два, а паехаць па «вещдок» я сабраўся ажно праз
тры месяцы.
...У чорным канверце ад фотапаперы ў тумбе майго пісьмовага стала вось ужо хутка чвэртку
стагоддзя ляжыць страшны здымак. Канверт гэты не адзін, у іншых таксама здымкі, у розны час
атрыманыя ад сяброў-фатографаў. Але ж як толькі я, для чаго-небудзь перабіраючы фота,
выпадкова ды памылкова загляну і ў той канверт - заўсёды міжволі ахну!.. Там - наш, мой Міша
на белым, пад белым, пакуль прывязуць труну...
Здаецца, першая смерць, што так глыбока мяне ўразіла, нават у параўнанні са смерцю бацькоў.
Бацькаву смерць я, шасцігодак, усвядоміў не адразу. Маці памерла ў такім узросце, калі мы,
пачуўшы ад знаёмага пра смерць каторага з яго бацькоў, міжволі пытаемся, а колькі ёй ці яму
гадоў. Пачуўшы, што і нямала, гаворым, каб перакрыць няёмкасць: «Усё роўна шкада». А Міша
памёр так нечакана, так без пары, так адчувальна нагадаўшы мне, што вось і гавары, і
спадзявайся, плануй, а яна толькі пстрыкне, як з-за вугла, і ўсё - назаўсёды, беспаваротна...
Пра здымак той я ўспомніў, думаючы, як жа сустрэнуся з муштуком. Стары ўжо, здаецца, і з
вопытам, а наіўна падумаў, што яго аддадуць мне ўсё-такі неяк больш-менш урачыста...
Праўда, таварыш, які адказаў мне замест таго, каму я пісаў, сустрэў мяне ветліва, нават
здзівіўся, што я прыехаў, бо можна ж было і выслаць мне муштук. Як быццам не сам ён,
пракурор і кіраўнік адпаведнай групы, пісаў мне, што «мундштук будет вручен Вам в удобное
для Вас время», і нумар свайго кабінета паведаміў. Я сядзеў, ён шукаў, адамкнуўшы адзін з двух
сейфаў каля сцяны. Шукаў марудна, шалпочучы раскалмачанымі папяровымі скруткамі,
перабіраючы, абшукваючы іх адзін за адным, некаторыя развязваючы, тады завязваючы, усё
гэта няспешна, заклапочана, і толькі ў самым апошнім скрутку знайшоў патрэбнае. Падаў мне,
а я... без хвалявання ўзяў яго, амаль зусім спакойна. Распіску напісаў пад дыктоўку, нібы
атрымаўшы на складзе нейкую запасную частку.
І таксама спакойна спытаўся, ці можна мне паглядзець у іх братаву справу.
А яна, аказалася, была ўжо не тут, а там, адкуль бралася для следства. Я ўжо ведаў, што іменна
гэты таварыш, з кім гавару, не дазволіў у чэрвені даць мне папку яшчэ раз. І я не паверыў яму,
што справа не ў іх, - падумаў, што ён адводзіць убок. Але таварыш параіў мне самому зайсці ў
камітэт дзяржаўнай бяспекі і папрасіць. Назваў адрас, растлумачыў, як даехаць. І я, у тым самым
- дзелавым, ці што, - спакоі вырашыў сваё «ісці да сэрца напрасткі» прымяніць яшчэ раз.
Там, пакуль што ў прыёмнай, элегантны прапаршчык прапанаваў мне пасядзець. Намеснік
старшыні камітэта якраз заняты іншым наведвальнікам. Хвілін праз дзесяць мой папярэднік
выйшаў, і я быў запрошаны ў кабінет. Яшчэ ўсё спакойна вылажыў сваю просьбу. Малады
чалавек выслухаў мяне, сказаў, што іменна сёння вырашыць гэта нельга. «Гэта ж не проста
спусціцца ўніз ды папку тую ўзяць - архіў наш не тут, гэта справа некалькіх дзён». А ў мяне
зваротны білет, цягнік праз тры гадзіны. Таварышу намесніку, вядома, трэба і параіцца. А мне,
старому, з хворымі нагамі, не так ужо і зручна паехаць-прыехаць... І тут ён параіў зрабіць
прасцей: напісаць ім з дому, на імя старшыні камітэта (назваў імя, па бацьку, прозвішча), і папку
мне, «у парадку выключэння», вышлюць для прачытання ў ваш, беларускі, камітэт
дзяржбяспекі.
Вунь на якім узроўні пайшло! Ажно, вядома ж, не верыцца...

Дома, адаспаўшыся пасля дзвюх начэй «пункцірнага» ад грукату колаў недасыпання, я
павагаўся трохі, а ўсё ж такі напісаў у тую найвышэйшую інстанцыю - хай ужо будзе, што будзе.
Адаслаў пісьмо ў панядзелак, а ў пятніцу пад вечар - чаго не бывае ў наш час! - сам старшыня
камітэта пазваніў мне з Кіева, што папка будзе днямі выслана. Пра «выключэнне» і намёку не
было. Яшчэ больш - на развітанне ён ажно расчуліў мяне, пажадаўшы добрага здароўя... «от
вашего читателя».
Яшчэ праз два тыдні мне пазванілі з нашага камітэта.

ПРАВА БОЛЮ
Ідучы на другое спатканне з братавай справай апоўдні, я думаў, што сёння, вядома ж, прачытаць
яе як след не здолею. Так і сказаў супрацоўніку ў цывільным, які зачыніўся са мной у пакоі і,
пакуль я чытаў, цярпліва, карэктна глядзеў на мяне з-за другога стала. Ці проста так сабе, ці
хутчэй успамінаючы тое, што ён, трэба думаць, сам папярэдне вычытаў у гэтай кіеўскай папцы.
Яго прысутнасць я, і заглыблены ў сумна знаёмы тэкст, адчуваў па ягоных вачах - не бачыў іх,
а падсвядома адчуваў.
Першы раз, у Кіеве, справу чытаў я трохі больш за дзве гадзіны. Цяпер прайшло тры, калі я
адчуў, што годзе, усё, больш не магу... І не здзівіў гэтым свайго наглядчыка: ён і гэта прыняў
карэктна.
Выбух, што скалануў маю душу ў канцы мая, дэтаніраваў болем і сумам усе пяць месяцаў.
Сёння боль паўтарыўся ці не з большай нават сілай, хоць і без выбуху. Здавалася, што я сваёй
настойлівасцю вось і дамогся таго, што сам сябе падняў на новую, вышэйшую паліцу, на якую
цяпер паложана папка, і сам сябе гвазнуў адтуль аб падлогу. Потым - бяссонная ноч, блакнот,
раз-поразу святло, ад якога не рабілася відней. Падтэкст, адчуты раней, заставаўся. Жахлівы
падтэкст таго часу, а ў ім - аднаго чалавечага лёсу. Спробы пранікнуць у той падтэкст зноў
натыкаліся на глухату навечнага маўчання, у якое пайшлі ўсе тыя, хто мог бы мне многае
праясніць або сказаць хоць нешта, так неабходнае!..
Было і тое, што пры другім чытанні праяснілася. З муштуком. Але і гэта не адразу.
Чытаючы справу ў Кіеве, я не звярнуў увагі на дату на адной з самых першых паперак 16.ІХ.1937 г. Не звярнулі на гэта ўвагі і юрысты. Следчы, напрыклад, пытаўся, што яна азначае
на муштуку, і я сказаў: братаў дзень нараджэння. Раней, з маіх слоў, так было напісана ў газеце
«Літаратура і мастацтва», а пазней, увосені, паўтарыў я гэта, выступаючы ў Курапатах. Словам,
нібы і ўзаконілася. Пры Шуравай дапамозе. Ведаючы абодва, што бацька яго маладзейшы за
дзядзьку больш-менш на паўтара года, мы пайшлі ад Ігнатавага дня нараджэння 20.ХІІ (стст.)
1900-га, і выйшлі на той загадкавы верасень. Бо дакладнейшай даты не было, ні ў нас, ні ў
Віктара. А тут нібыта першы раз гляджу - у справе паперка - папярэдні, больш за два месяцы да
арышту, выклік Валодзі да пракурора, іменна ў гэты дзень, 16 верасня.
Ну, а як жа дзень нараджэння?
Дапамога прыйшла з нечаканага боку. Пасля беспаспяховых тэлефонных перамоваў ды
перапіскі з архівамі ў Менску, Горадне, Наваградку я ўспомніў нарэшце пра адэскі
сельгасінстытут, пазваніў Віктару, каб ён спытаўся, як там у іх з архівам. Праз месяц, у лютым,
я атрымаў цэлы пакет дакументаў, сярод якіх пасведчанне пра заканчэнне шостага класа
гімназіі і копія метрыкі, двойчы з дакладнай датай Валодзевага нараджэння - 10 (22) ліпеня 1899
года.
Муштук - касцяны, ім ні зарэзацца, ні парэзацца нельга, таму яго ў вязня і не забралі. Выскрабці
на ім тую сакраментальную дату пасля таго, як той вязень зусім аслеп ад катаванняў, сам ён не
мог. Выходзіць - або ён зрабіў гэта неўзабаве пасля арышту ў белацаркоўскай турме, або і раней,
вярнуўшыся ад пракурора Вялікапалавецкага раёна, з гутаркі пра «шкодніцтва на рабоце», бо
быў жа яшчэ два з палавінай месяцы дома. А магло быць і так, што па просьбе яго, аслеплага,
калі ад пералому да смерці было яшчэ столькі дзён і начэй, гадзін і хвілін для роздуму,
успамінаў, адчаю, надзеі... хоць бы на лагер, можа, тады гэтую няхітрую гравіроўку мог зрабіць
хто-небудзь з сяброў па камеры...
У Курапатах, у некалькіх правераных захаваннях, сярод мноства астанкаў не знойдзена
ніводнага «рэчавага доказу з індывідуальнай адзнакай», на якім стаяла б прозвішча ці хоць імя
ахвяры. Толькі на адной расчосцы, таксама касцяной, ёсць надпіс, таксама выскрабены нечым,
на польскай мове:
Ciezkie sa chwile wieznia. Minsk, 25.04.40. Mysl o was doprowadza mnie do rozpaczy.
А на другім баку расчоскі:

26.ІV.40. Rozplakalem sie - ciezki dzien.
Тут свой падтэкст, які мяне, пры пэўным веданні Польшчы наогул, а тым больш палякаў у
Заходняй Беларусі, хвалюе з іншымі здагадкамі ды меркаваннямі...
У Быкаўні, сярод знойдзеных імянных «вещдоков», чатырнаццаты па ліку - муштук. З
прозвішчам, з ініцыяламі, з датай, але нічога на ім пра «цяжкія хвіліны», думкі пра родных, пра
плач... Такое тут - зноў жа ў падтэксце. І ён, падтэкст гэты, не толькі ў лёсе гэтых двух,
курапацкага паляка і быкаўнянскага беларуса, - усенародны ён, усясветны!..
Муштука, што цяпер затаіўся ў шуфлядзе майго пісьмовага стала, магло і не быць - ужо і
знойденага, і абвешчанага ў друку. Нібыта падказаў мне хтосьці мудры - папрасіць у следчага
аддаць рэліквію родным. Ён сказаў тады пра экспертызу, а пазней, калі мне муштук аддалі,
растлумачыў па тэлефоне, у чым яна, экспертыза, заключалася б. Вельмі проста - дзеля таго,
каб навукова ўдакладніць, што муштук сапраўды касцяны, яго спачатку трэба было б
раскрышыць...
А так ён сведка і катаванняў, і падзямельных стрэлаў, і начнога закопвання, і сам выйшаў з таго
палітычнага пекла, і мяне ўжо двойчы - цераз ліловую, з мноствам наклеек, крыху зацапаную
папку - уводзіў туды ж...
Ці вытрымаў бы я яшчэ і трэці раз?
Выпісваю блакнотнае:
«Бывае так горка і цёмна ад тое папкі, што ўчора нават... праўда ўпершыню, падумалася: няхай
бы лепш я, ужо адзін, апошні з сясцёр і братоў, застаўся лепш пры тым варыянце Валодзевага
канца, які мы ведалі да знойдзенага муштука!.. Хоць «ведалі» не падыходзіць - толькі
меркавалі...»
За пятнаццаць месяцаў, падораных муштуком і папкай, я многа чытаў блізкага майму болю,
патрэбнага для маёй задумы. Турэмныя ды лагерныя ўспаміны тых людзей, што выжылі. Яны і нямногія з ліку забітых ды замучаных, іх адначасна і многа, калі далічыць і тых, пра каго яны
расказалі, а ўлічыўшы іх права і абавязак гаварыць і за тых, што самі ўжо нічога не скажуць, іх
- вялікае мноства. Бо праўда іх - найвялікшая.
Гэтая праўда свяціла і мне, дапамагаючы ад свайго, сямейнага ісці шырэй. І тое, чым я хачу
падсумаваць свае пошукі, свой роздум, мне цяжка дый і не трэба аддзяляць ад таго, што я ўзяў
ад народжанай у пакутах праўды другіх людзей, ад іх вопыту, што мне дапамагала ў цяжкія
хвіліны.
Справу чытаў я двойчы, з пакутлівай пільнасцю. Раіўся з двума юрыстамі, у Кіеве і ў Менску.
Па маёй просьбе, з ужо адасланай папкі, мне прыслалі ксеракопіі чатырох вырашальных
дакументаў: з аднаго боку - выпіска з пратакола пасяджэння «тройкі» і з акта пра выкананне
прысуду, а з другога боку - заключэнне па архіўна-следчай справе па абвінавачанні і акрэсленне
ваеннага трыбунала, - прысуд і забойства, расследаванне і рэабілітацыя, яшчэ адна чалавечая
гісторыя, заключаная ў векапомных датах: 1937-1956.
І шкодніцтва (артыкул 54-7 украінскага крымінальнага кодэкса), і шпіянаж (артыкул 54-6)
юрыдычна палічаны поўнасцю бяздоказнымі. Так і падкрэслена: «не нашло своего
подтверждения». Са спасылкамі на розныя архіўныя нумары і абрэвіятуры. А тое, што як між
іншым, дадаткова, без якога-небудзь артыкула; ушчэмлена паміж тымі «вінамі» - служба ў
белых і дэзерцірства ад чырвоных - пры разглядзе справы на рэабілітацыю праігнаравана зусім,
не згадваецца аніяк...
Што ж застаецца?
Жахлівы махавік круціўся ва ўсю няспынную сілу, жорны малолі, не буксуючы ў чалавечай
крыві. І брату майму, як і многім, патрэбен быў той, хто штурхане пад махавік, у жорны, і той
знайшоўся. Гэта мог быць і загадкавы М., жыд, і нехта расеец, украінец, беларус - у мярзотнікаў
таксама ж ёсць свой няпісаны інтэрнацыянал. Імёны членаў яго з надзейнай сакрэтнасцю,
відаць, наперад ахоўваючы сакрэты метадаў, схаваны недзе ў іншых папках, кажуць: з паметкай
«агентурные сведения», і папкі тыя не паказваюць нават «у парадку выключэння». Ва ўспамінах
людзей, якія цудам ацалелі ў жорнах «класавай барацьбы», мне двойчы сустрэлася такое
акрэсленне «судоў» і «асобых нарад», - судзілі не за што, а дзеля чаго. Чалавека трэба было
знішчыць, камусьці гэта было патрэбна, і яно рабілася. З усёй каравасцю крыважэрнага хамства,
з тоўстымі белымі ніткамі юрыдычнага дылетанцтва, з магільнай неразгаданасцю падтэксту.
Многа ўсялякіх варыянтаў у тым падтэксце, а вядома агульнае адно - такі быў час і лад.
Яшчэ два запісы з розных дзён.
Першы - зроблены адразу пасля другога чытання справы:
«... Душа мая зноў дакранулася да бездані жаху, ужо ў большым спакоі, аднак і зноў яна
смуткуе, няхай сабе не смяротна, як у Валодзі было, але блізка да гэтага. Хрысту было лягчэй:

ён жа і Богачалавек, і тры апосталы, найвярнейшыя з дванаццаці, былі пры ім. А брату майму
не было каму сказаць у безвыходнасці чалавечай тугі: «Душа моя скорбит смертельно; побудьте
здесь и бодрствуйте со мною...»
І другі запіс, пазнейшы:
«І зноў, і ўжо даўно не ўпершыню вяртаецца бачанне страшэнна невымернай чалавечай крыўды
і абразы. Ён працаваў сумленна, жыў сціпла, шчасліва ў сям'і, і вось яго бяруць, катуюць датуль,
пакуль яму не стане абыякава, што перапісваць пад дыктоўку (тое «заявление»), што
падпісваць, нібы нямоглай старэчай рукой (тыя тры пратаколы), тады яшчэ паўгода скатаванага да слепаты, зламанага, зганьбаванага - трымаюць за кратамі, каб потым завезці за
сто з гакам кіламетраў, у галоўнае падзямелле, дзе ў рабочым парадку, на масавым канвееры
застрэліць ва ўпор у скронь ці ў патыліцу, а потым механізавана, на транспартнай стужцы
выкаціць у грузавік, - ноччу! ноччу! - завесці далей за горад, у лес, і закапаць разам з мноствам
таксама скатаваных, зламаных, зганьбаваных, у скронь ці ззаду застрэленых, навекі, - бо так і
лічылі каты-следчыя, атлусцелыя «троечнікі» і радавыя забойцы, - навекі, наглуха закапаных у
«праклятае народам» небыццё. Разам з усімі бездапаможнымі пратэстамі, заклікамі да
справядлівасці, з мільённадушным адчаем: за што? у імя чаго?..»
Пры той жахлівай масавасці генацыду - у адным чалавечым лёсе няма нічога надзвычайнага.
Апроч цуду з імянным муштуком, цуду - аднаго на сотні тысяч ці на мільёны. І мне так
неабходна найясней убачыць, як расказаць пра гэта - пра звычайнасць і незвычайнасць,
універсальнасць трагедыі, заключанай, як у маленечкай кроплі, у гісторыі адной чалавечай
сям'і. На прыкладзе свайго мне лепш, а можа, і найлепш відно, як гэта жудасна - замучыць,
забіць невінаватага. Думаючы пра мільёны, адзін бачыцца вельмі маленькім, у вялікай краіне,
тым больш ва ўсім вялізным свеце гэта так мала - адзін. А ў сям'і, у душах родных гэта ж цэлы
свет болю. А ў душы найраднейшай - у матчынай? Я памятаю, я чую зноў, як яна плакала
начамі... Не ведаю, што адчуваў бы я як сын яго, як бацька, як шчыры друг. Я адчуваю сваё, як
ледзь не па-сыноўняму малодшы брат. Так пазнаю, і яшчэ пазнаю свайго таямнічага, амаль
зусім невядомага... Вось я чытаю пра допыты, пакуты, стойкасць і ламанне і ўвесь час міжволі
думаю пра свайго. Ён трымаўся чатыры месяцы. Ён быў, як маці казала, «гарачы і горды», і гэта
раз'юшвала катаў, яшчэ ўзмацняла яго і так невыносныя пакуты. Сам ён зламаўся? Яго зламалі!
Як многіх, вельмі многіх... Гляджу на фота яго, адно з апошніх, ужо, як мне здаецца, з тым
сумам у вачах, гляджу найменшы на найстарэйшага, цяпер старэйшы за яго на паўстагоддзя, і
хочацца бацькавым любімым словам сказаць, і я гавару: «Голубчик мой!..» І плачу за ўсіх, за
бацькоў, за сясцёр і братоў. І за Валю ягоную, нашу мілую Валю, якая плакала б цяпер
найбольш.
«Віна» з пакутнікаў пераходзіць на віну - падкрэслена, без двукосся - на іхніх «суддзяў», на той
час, на тую палітыку, аслепленасць, апантанасць, чуму, халеру... штосьці яшчэ горшае!.. І як ні
многа я чытаў і слухаў пра той генацыд, не памятаю, каб сярод прычын, якія спрыялі яму,
накіроўвалі яго, была названай яшчэ адна прычына, вельмі істотная, з найгалоўнейшых партыйная дысцыпліна, што спараджала, натхняла, апраўдвала выканаўцаў...
У «Выпісцы з пратакола пасяджэння Тройкі», нібы незаўважна, сціпла, стаіць такая вышынская
фраза: «В проведении шпионской деятельности сознался». І яна там, для «тройкі» - галоўнае.
Агавор самога сябе, выбіты катаваннямі, быў для ахвяры не проста небяспечны, а смяротны.
Канцоўка ў «заявлении», трафарэтна прадыктаваная вязню, з тым «сознавшись чистосердечно
прошу даровать мне жизнь и дать возможность исправиться» - гэта банальны інквізітарскі
цынізм. Ужо само накіраванне следствам справы на «асобую нараду» азначала і суд і прысуд
адразу...
А быў жа яшчэ і нагавор. На ветэрынара Клісенку, таварыша па працы. Таксама выбіты
катаваннямі, а тым не менш такі мне балючы. І радасна, што нагавор Клісенку не зашкодзіў.
Праз два месяцы пасля вочнай стаўкі з Валодзем ён быў выпушчаны з турмы пад распіску пра
нявыезд, дапушчаны да ранейшых абавязкаў, каб потым, у маі трыццаць дзевятага, калі ўжо не
было яжоўшчыны, а прыйшло берыеўскае ўступнае паслабленне, быць апраўданым
пракуратурай «як няправільна арыштаваны». Не ўзяўся пад увагу і той «антысавецкі анекдот»,
які, дарэчы, не падняўся да самога Сталіна, а быў нібыта расказаны пра Калініна. Сяржант
Сагалаеў, які і следства вёў, і пратакол вочнай стаўкі падпісваў, вышэй узняцца не асмеліўся...
З падтэкстам бачыцца мне ўвесь той нагавор. Балюча было ад падазрэнняў, чытаючы і ў
«заявлении», і ў пратаколах перадсмяротнае трызненне блізкага чалавека... Няўжо і гэта было
патрэбна толькі для таго, каб так ламаць і зламаць упартую ахвяру?
Я паўтараю - як гэта добра, радасна, што нагавор той не зашкодзіў, што Клісенка дажыў да часу,
калі ў яго сталі зноў пытацца пра Валодзю, і сумленна сказаў пра яго тое, што так прычынілася

да зразумення, да апраўдання хоць пасмяротнага. Свет не без добрых людзей, і шкада, што
падзякаваць ім ужо нельга.
У прачытаным мною для тэмы маёй, занатаваным ёсць і развагі аднаго з тэарэтыкаў мужнасці.
З вышкі сваёй ён «аб'ектыўна» прымервае ды акрэслівае, хто з пакутнікаў як заламаўся, як ён
мог не заламацца, і як гэта, бачце, добра было б, каб і тут герояў было ў нас як найбольш. Такое
адчуваецца ў гэтай дасужай філасофіі.
Назаву два імёны.
У пісьме да Аляксандра Салжаніцына Варлам Шаламаў, турэмна-лагерны пакутнік з
дваццацігадовым стажам, піша так:
«...Я за свае два следствы не падпісаў ніводнага пратакола супраць самога сябе і ніякіх
прызнанняў не даваў - толк быў той самы. Далі тэрмін і так. Да таго ж на следстве мяне не білі.
А калі б білі (як з другой палавіны 1937 года і пазней) - не ведаю, што я зрабіў бы і як бы
паводзіў сябе». А праз два гады, у іншым пісьме, паўтарае: «Я не ведаю, як бы я трымаўся, калі
б мне іголкі ўсаджвалі пад пазногці».
Аўтар «Архіпелага ГУЛАГ», з навуковай грунтоўнасцю апісаўшы пяцьдзесят два спосабы
катаванняў, кажа пра тых, хто не вытрымліваў:
«Чалавек дзейнічае напалавіну свядома або зусім несвядома, дык за яго паказанні не трэба на
чалавека крыўдзіцца».
І далей, пры ўсёй эпічнай стрыманасці гэтага, таксама нетэарэтыка мужнасці, - такі прарыў у
сардэчную, мудрую чалавечнасць:
«Брат мой! Не асуджай тых, хто трапіў у такое, хто аказаўся слабым і падпісаў лішняе...»
Не кожны мог быць героем. Аднак каму ж яно дадзена - права рабіць такую праверку мужнасці?
Я не ведаю, колькі ён перанёс, мой брат, ці на долю яго выпалі ўсе катаванні, усе пакуты, якія
можа вынесці чалавек. Мне вельмі прыкра, балюча, што ён зламаўся, і мне яго, роднага, вельмі
шкада.
Аднаго з тых, каго было так многа, многа...
Праклён і ўсім катам, і кожнаму ладу, які на гэтым трымаецца!

СВАЁ
Я абавязаны яму жыццём.
Быў дзень, калі я, настолькі малы, што змог пралезці паміж радкаватымі металічнымі прутамі
старога балкона, праціснуўся так і, з другога боку, упёршыся нагамі і ўчапіўшыся рукамі, пачаў
пагойдвацца наперад ды назад. Пакуль не стала страшна і не закрычаў!.. Валодзя выбег на мой
крык, паспеў схапіць за каўнер паліцечка. Старога, сіняга, якое я даношваў пасля двух
старэйшых.
Я той чорны каракулевы каўнерык запомніў на ўсё жыццё. А на балкон той і на брук пад ім
глядзеў у сорак дзевятым. І яшчэ раз, праз сорак гадоў, калі мне пазванілі пра муштук, успомніў
таксама...
А мог жа я таксама і памерці разам з ім, нашым найстарэйшым. Калі б здзейснілася тое, што
бацька вырашыў, калі з жонкай і меншымі ад'язджаў у вёску. Каб Ігнат, уладзіўшыся на
прыходзе, забраў на выхаванне, на вучобу Мішу, а Валодзя, калі закончыць свой інстытут і
стане працаваць, а я тым часам падрасту, забраў мяне. Коля застанецца пры бацьках, каб
вырасці гаспадаром.
Бацька памёр праз два няпоўныя гады. Мяжа паміж Загорам і Адэсай варожа ўмацавалася. І з
нашай замежнай вучобай нічога не выйшла.
У Валодзевым трыццаць сёмым мне было дваццаць. Многія там, куды мы меліся выехаць, у
«ворагі народа» траплялі значна маладзейшымі. Курыў бы я, жывучы пры Валодзю, ці не курыў
бы, як у Загоры, цяжка сказаць. Застаўся б ад мяне які-небудзь «вещдок» ці не застаўся б таксама не скажаш.
Ёсць і такое яшчэ.
У першым раздзеле гэтай журботнай недасагі я расказаў, як адзін з маіх паплечнікаў па
пісьменніцкім гурце, убачыўшы пасведчанне пра Валодзеву пасмяротную рэабілітацыю,
высокаідэйна спытаўся, чаму я маўчаў, што брат мой быў рэпрэсіраваны.
Другі паплечнік, па гурце партызанскім, таксама мой трохі начальнік, вычытаўшы ў газеце пра
знойдзены муштук, пазваніў ноччу па міжгароднім, паспачуваў і... зноў жа спытаўся, чаму я пра
брата не казаў нічога раней.

У пасляваенным, літаратарскім варыянце гэта прыдалося б для належнага выпраўлення майго
«складанага» жыццяпісу, дапамагло б патаемным біёграфам.
Ну, а ў ваенным, лясным, чаго добрага, прыдалося б яшчэ больш. Асабліва - калі б адразу не
«польскі памешчык», а «нямецкі шпіён». Ды таму, хто і сам быў два гады ў Германіі...
Як тут не радавацца жыццю?!
Магло ж быць і трохі не так...
1990
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