
Мастацкі ўзор і веліч праўды

Роздум над трылогіяй Васіля Якавенкі «Пакутны век»

«Гісторыя належыць паэту»,— гаварыў А. С. Пушкін, і
думка гэтая неаспрэчная. Гісторыя ўвогуле належыць і
пісьменніку, жывапісцу, кампазітару, гісторыку, сацыёлагу,
археолагу, псіхолагу — усім людзям, усяму чалавецтву. Але
Пушкін, патрабуючы праўды ў яе адкрыцці альбо
раскрыцці, вывеў, па сутнасці, усю рускую літаратуру ХІХ
стагоддзя на такі ўзорны, праўдзівы паказ, якім потым
абрадавала свет эпапея Л. М. Талстога «Вайна і мір».
Пушкінскай традыцыі мастацкага адкрыцця и
адлюстравання праўды гісторыі заабавязвалася і ХХ
стагоддзе, абавязваецца і наша ХХІ. І, пэўна, у адкрыцці і
асэнсаванні праўды гісторыі яшчэ больш абавязваюць урокі
яе паказу ў цэлым у ХХ стагоддзі і, у прыватнасці, за 70-
годдзе развіцця літаратуры ў савецкі час. Канешне, быў
розны вопыт у 20-я гады, у 30-я, у вайну, у пяць
пасляваенных дзесяцігоддзяў. Розны не толькі ў літаратуры,
але і ў гісторыі, канцэпцыю якой мяняла кан’юнктура.

Да вайны я, напрыклад, скончыў тры класы і памятаю,
якой была трактоўка гісторыі Сярэдняй Азіі, Каўказа:
пакарэнне, заваёва іх. А што пісалася пра Каўказ,
Туркменістан, Узбекістан у пасляваенны час, з 50-х гадоў?
Ніякага пакарэння! Супраціву пакарэнню царом не было ні
ў Грузіі, ні ў Арменіі, ні ў Туркменіі, ні ва Узбекістане.
Уз’яднанне — добраахвотнае ўз’яднанне з Расеяй! СССР
пры сваім узнікненні меў дабравольную цягу народаў…

О, як распісвалася шчасце ўз’яднання! Сваю ролю,
несумненна, іграла прапаганда 1939 года, якая не шкадавала



фарбаў для паказу шчаслівага ўз’яднання Заходняй
Беларусі з Усходняй і Заходняй Украіны з Усходняй. Той
вераснёўскі міф, несумненна, спрыяў у пасляваенны час і
ўзнікненню міфаў аб уз’яднанні Каўказа, народаў Сярэдняй
Азіі.

На долю майго пакалення не выпала ведаць, як
адлюстроўвалі рэвалюцыю, Грамадзянскую вайну ў 20-я
гады, напрыклад, Арцём Вясёлы, Ісаак Бабель: ні «Гуляй-
Поля», ні «Расіі, кроўю ўмытай» першага, ні «Канарміі»
другога мы тады не чыталі, а чыталі «Разгром» Аляксандра
Фадзеева, «Жалезны паток» Аляксандра Серафімовіча, «Як
гартавалася сталь» Мікалая Астроўскага і поўнай праўды аб
Грамадзянскай вайне не ведалі.

У 30-я гады, у блізкім пярэдадні Вялікай Айчыннай,
шырокім патокам пайшоў гістарычны раман. Так, 1941 годам
датуецца трылогія Вячаслава Шышкова «Пугачоў», раман
«Дзмітрый Данской» Сяргея Барадзіна, «Амур-бацюшка»,
«Цунамі» Мікалая Задорнага. Гэтыя цікавыя творы былі, па
сутнасці, плёнам сацыяльнага заказу. Ішла паэтызацыя
гераізму, класавай нянавісці, ваяўнічасці, праўда, не без
вульгарызацыі. Але калі назіраецца вульгарызацыя, то ці ж
захоўваецца праўда гісторыі? У часы росквіту культу
Сталіна ішла манументалізацыя вобраза тырана Івана ІV
Жахлівага — ідэалізацыя яго як дзяржаўнага дзеяча,
нягледзячы на жудасныя крывавыя сродкі, якімі ён нібыта
мацаваў дзяржаву, нягледзячы на амаральнасць, дэмагогію,
ілжывасць, двухаблічнасць. Ці ж гэтым зацвярджалася
праўда? Тыранствам Івана ІV Сталін апраўдваў сваё
тыранства.

Але звернемся да ўзорнасці «Вайны і міру» Л. М.
Талстога. Ці займела руская літаратура і ці мае наша



беларуская падобны ўзор мастацкай праўды аб Айчыннай
вайне 1941–1945 гадоў? Калі пад адной вокладкай, то не мае.
Шырокую панараму паказу той вайны ўсё ж мае, адно што
пад многімі вокладкамі, ад многіх аўтараў. У цэлым у 2-й
палове ХХ стагоддзя адбывалася набліжэнне да праўдзівага
паказу вайны. Але як дэфармаваў у нас тую праўду міф аб
кіруючай ролі ў перамозе над фашызмам камуністаў,
камісараў, партыі, дружбы народаў увогуле! Сярод герояў-
франтавікоў не мог не быць першым — ці адным з першых
— грузін; калі ваеннапалонныя — то спрэс здраднікі (бо
гэта быў погляд Сталіна); немцы — як доўга — ніякімі
разумнікамі не былі і не маглі быць; хто апынуўся пад
акупацыяй — падазрэнні да таго не канчаліся… Вельмі
цяжка было гаварыць праўду аб вайне, ці ж не засведчыў
гэта вопыт Васіля Быкава?

Гаварыць усю праўду аб вайне цяжка і сёння. Мы
памятаем, як крытыкаваўся Іван Чыгрынаў, калі першы
напісаў апавяданне пра паліцая. А як скрыгатала зубамі
крытыка, калі Алесь Адамовіч выдаў аповесць «Карнікі» —
нібы не вайною яна спароджана, нібы праўду гэтага твора
не дапаўняла Адамовічава кніга «Vіxі» — старонкамі пра
Сталіна і Гітлера?

Увогуле ў нас дасюль заставалася і застаецца
недастаткова раскрытай праўда аб партызаншчыне ў
Беларусі, аб падполлі ў гарадах, аб акупацыі. Так, доўгі час
адзіным творам аб атмасферы акупацыйнага часу
заставаўся раман Івана Навуменкі «Сорак трэці». Раман
«Плач перапёлкі» Івана Чыгрынава быў аб 41-м годзе. Ён, як
і «Сорак трэці»,— пра ўсходнія вобласці Беларусі, паказваў,
як фашысты аднаўлялі там калгасы.

Толькі летась з’явілася трылогія Васіля Якавенкі
«Пакутны век», і сітуацыю ў літаратуры яна значна мяняе.



Як Навуменка і Чыгрынаў, аўтар трылогіі сам з Усходняй
Беларусі, родам са Светлагорскага раёна. А ў цэнтры
ягонай трылогіі — Заходняе Палессе, Брэстчына, пільным
вокам убачанае і паказанае мястэчка Моталь. Галоўныя
героі — ураджэнцы Моталя Пятро Рамановіч (Пісарчук),
Барыс Рамановіч, капітан Сяргей Калінічэнка, айцец
Георгій, Данік Плюнгер. Але тут жа і род Скірмунтаў,
памешчык Раман Скірмунт, былы член Дзяржаўнай Думы,
стаяў каля вытокаў фарміравання нацыянальных сіл і
ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі.

Гэта трылогія — твор, можна сказаць, усебеларускі,
эпапея нацыянальнай гісторыі, даваеннага часу, 1939 года,
Другой сусветнай вайны, пасляваенных падзей і
характараў. У полі зроку аўтара тэрыторыя ўсяе Беларусі,
яе мінулае і сучаснасць. У эпапею ўсеславянскую,
усееўрапейскую гэты манументальны твор ператварае тое,
што і Варшава, і Прага, Берлін і Нью- Ёрк, Масква і Вільня,
як і Мінск, Пінск, Баранавічы, Наваградак, Карэлічы і
мноства беларускіх вёсак становяцца месцам разгортвання
падзей. Шырокі свет адчыняецца цераз скрыжаванне герояў
трылогіі з мясцінамі, дзе адбываюцца падзеі, удзельнікамі
якіх яны становяцца. Сутычкі іх з рэальнымі персанажамі
гісторыі, можна сказаць, энцыклапедызуюць мастацкі твор,
робяць яго сапраўдным гістарычным раманам.

Аўтар не абмінае ўвагай Сталіна, Гітлера, Кубэ; паказ
ваенных дзеянняў ідзе з прывязкай да канкрэтна названых
мясцін, нумароў дзеючых армій, карпусоў, палкоў,
прозвішчаў камандзіраў, прычым не толькі савецкіх, а і
нямецкіх.Упершыню ў літаратуры ўражліва падаюцца
батальныя сцэны ваеннага тэатра 1941 года пад Віцебскам,
дзе была зроблена спроба контрудару Чырвонай Арміі
сіламі двух танкавых карпусоў у накірунку Сянно — Лепель



з адчайна і адважна пастаўленай задачай затрымаць і
адкінуць адсюль вераломныя варожыя войскі.

Пад пяром аўтара гарманічна зліваюцца выпісаныя па-
мастацку раздзелы і даведачна-біяграфічныя матэрыялы. У
трылогіі адчуваецца талент аўтара як пісьменніка, а яшчэ і
вопытнага і яскравага нарысіста, публіцыста, якім мы
ведалі яго раней. Прычым «публіцыстамі» найчасцей
становяцца самі героі трылогіі — тады, напрыклад, калі
выяўляюць для чытача, што не толькі гераічнай была ў
Беларусі партызанка, але і марадзёрскай, неапраўдана
разбуральнай, правакацыйнай, безуважлівай да працоўнага
люду, вёскі, якая ў асноўным савецкую партызанку
падтрымлівала, карміла, хоць мусіла карміць і акупантаў,
паліцаяў, бо іначай бы не выжыць…

Неаднароднасць партызаншчыны ў Беларусі, яе
адмоўныя бакі ўпершыню асудзіла ў нас, знаходзячыся ў
эміграцыі, Ларыса Геніюш, у вершах супрацьстаўшы
аднабаковаму захлёбнаму іх услаўленню. Менавіта
праўдзівым, шматпланавым паказам партызанскага руху
рэалізм Геніюш падтрымаў і з поспехам развіў Васіль
Якавенка. Падчас вайны Беларусь стала тэрыторыяй,
арэнай партызанкі не толькі прасавецкай, а і прапольскай,
праўкраінскай, беларуска-патрыятычнай. Прапольская
Армія Краёва тут ваявала на два франты — супраць
бальшавікоў і фашыстаў, брала зброю ў акупантаў на
барацьбу з партызанкай, арганізаванай Масквой. А
пісьменнік Якавенка сваім творам сведчыць, што быў у АК
яшчэ і трэці фронт — змаганне з карэнным беларускім
насельніцтвам, масавае знішчэнне яго па некаторых
населеных пунктах і раёнах. Прыгадваю, друкаваліся ў нас
успаміны аб жорсткай расправе АК у Налібоках з



нацыянальна-беларускімі асобнымі атрадамі.
Армія Краёва на Брэстчыне супрацьстаяла

бэндэраўцам, а бэндэраўцы — атрадам беларуска-
савецкім. Цэлы клубок, да канца не разматаны… Але ж
разматванне яго ўжо пачалося ў гэтым творы пісьменніка,
дый адразу ўсяго не ахопіш.

А ці асвоены нашым мастацтвам тыя трагедыі і драмы,
якія мелі месца зімой 1942–1943 гадоў пры замене Масквой
партызанскіх камандзіраў, што раней былі членамі КПЗБ?
У Слоніме, напрыклад, ужо ў жніўні 1941 года былы член
Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі Феакціст Міско
стаў арганізатарам партызанскага атрада, але Масква на
яго месца прыслала новага камандзіра. Сам жа Міско стаў
неўзабаве ахвярай шалёнай кулі.

І яшчэ: хто ведае, колькі ахвяр панеслі ў слонімскіх
лясах партызаны-яўрэі, калі, паводле спецыяльнага ўказу,
падпалі пад каварную расправу — стрэлы ў спіну падчас
сутычак партызан з паліцаямі ці пры блакадзе партызан
акупацыйнымі войскамі?

Армія Краёва была даволі шматлюднай і зацятай, і яшчэ
праз дзесяць гадоў пасля вайны ў Налібоцкай пушчы,
напрыклад, у ваколіцы вёскі Мель-Бярозы, дзейнічаў адзін
з яе атрадаў.

Не здзівіўся лічбе банд у Заходняй Беларусі ў
пасляваенны час, якую мне ўпотай назваў на пачатку 70-х
гадоў Кірыл Грак — выкладчык марксізму-ленінізму. Аб
дзевяцістах бандах ён мне гаварыў…

Канешне, у пасляваенны час займаліся разбоем,
рабункамі і проста марадзёры, якія прывыклі падчас
акупацыі да таго, што яскрава паказвае В.Якавенка ў сваёй
трылогіі.

Але, напэўна, былі сярод лясных зухвальнікаў і



свядомыя супраціўнікі бальшавіцкай ідэі. Складаныя
сітуацыі былі, няпростыя гісторыі і гісторыйкі чалавечых
лёсаў, у цэлым жыцця народнага, аб’ёмна раскрытай
пісьменнікам у яго творы.

Трылогія Якавенкі наватарская яшчэ і тым, як паказвае
мотальскае гета, пагромы і ратаванне іюдзеяў мотальцамі,
праваслаўным святаром Георгіем. Беларуская пасляваенная
літаратура мала, вельмі мала выказала пачуццяў жалю і
скрухі з-за Халакосту ў Беларусі.

Паўтаруся, што трылогія «Пакутны век» — твор
наватарскі.Прычым па многіх параметрах. І праўдай паказу
Заходняй Беларусі пасля верасня 1939 года, і паказам
народнага жыцця ў акупацыі, у пасляваенны час. Асабліва
— адлюстраваннем перыпетый нацыянальнага руху ў
Беларусі падчас акупацыі і ў савецкі час. Такой поўнай
нікім яшчэ не паказвалася Беларусь, у тым ліку ў
адлюстраванні дзеячаў беларускага Адраджэння — да таго
ж без ідэалізацыі і без ахайвання, апаскуджвання, якое
спрэс панавала ў савецкі час. Чытачу прапануецца рабіць
свае высновы аб ксяндзу Вінцэнту Гадлеўскім і Радаславу
Астроўскім, баранавіцкім бургамістру Сабалеўскім і
паэтэсе Наталлі Арсенневай, Раману Скірмунту і Янку
Геніюшу, Барысу Кіту і Мікалаю Шчорсу.

Большасць галоўных раманных герояў, а іх шмат — удача
пісьменніка: гэта сям’я селяніна Пятра Пісарчука, асабліва
вобразы самога Пятра, яго сына Барыса, унучкі Мані,
святара Раздзялоўскага — айца Георгія, капітана Сяргея
Калінічэнкі, а таксама Кубэ, сына Сталіна Якава
Джугашвілі… Дарэчы, у поле зроку пісьменніка трапляюць
яшчэ і мотальскі рэфарматар калгаса, мільянер, расеец
Апанас Стрыгуноў дый Хрушчоў і Мазураў…



Заслуга Якавенкі — у пераканаўчым паказе атмасферы
перадваеннага часу, калі падпісваўся Молатавым і
Рыбентропам звыродны акт размеркавання ўплываў ва
Усходняй Еўропе, Прыбалтыцы. Гэта надзвычай актуальна і
важна сёння, калі дзіву даешся рэтраграднаму паўтору
прапагандысцкай дэмагогіі дзеля вуалявання тых трагічных
для чалавецтва падзей у сучасным кінематографе. Але як
жа цяпер, калі прыадчынілася сутнасць многіх падзей,
пакідаць па-за ўвагай подласць тагачасных палітыкаў,
подласць прапаганды — як?! Гэтая подласць каштавала
мільёнаў і мільёнаў людскіх жыццяў. Таму замоўчванню
балючай праўды гісторыі даравання не можа быць!

Калі хочаце, яшчэ пра наватарства і сакрэт поспеху
аўтара. Ён гуманіст і разглядае падзеі і характары,
зыходзячы з агульначалавечых пазіцый, а не прынцыпаў
сацрэалізму, што ўвайшло было ў традыцыю.

І апошняе, пра што хочацца сказаць. Дзякуючы сінтэзу
ўласна мастацкага, гратэскавага, метафарычнага,
філасофскага, публіцыстычнага, узвышана лірычнага, у
творы добра адчуваецца толькі яму ўласцівая атмасфера,
якой надзелены далёка не ўсе нават добрыя кнігі мастацкай
літаратуры.

Не памылюся, калі скажу: эпапея па сваім мастацкім і
сэнсавым напаўненні, па сваім шматгранным характары
вартая таго, каб прэзентаваць у свеце беларускі народ і
стаць яго візітнай карткай.

Алег ЛОЙКА,
паэт, прафесар, доктар філалагічных навук,

член-карэспандэнт НАН Беларусі,
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі

імя Якуба Коласа



Радзіме,
высокім парыванням продкаў,

вольнаму духу зямлі прысвячаю
Аўтар



Пралог

Восень. Мяккі супакой у шызым сыраватым паветры, і
даволі лёгкага подыху ў навакольнай прасторы, каб
заварушыліся сцішаныя, дрымотныя галінкі дрэў і,
сарваўшыся, паляцела на зямлю з клёнаў і ліп вільготнае
лісце, яркае, бы выштукаванае з сапраўднага золата; ад
мяккага, насычанага водсвету яго на душы ў прахожых
рабілася ўрачыста, утульна. Разам з тым чамусьці
нагортваўся сум.

Па сталічным бульвары, засыпаным жаўталісцем, ішлі
трое, разам з аўтарам гэтых радкоў. Высокі, станісты, з
вусамі, на якія зверху навісала хрыбціна носа, чытаў
лірычныя вершы ўласнага вырабу:

Залатая завіруха
Замятае маю скруху
Ды сцяжынкі замятае,
І лісцё на дрэвах тае.

Другі ж, ніжэйшы і таксама зграбны, не быў ні
філосафам, ні паэтам, а толькі, як і першы, меў цікавасць
да ўсяго — працаваў у навуковай установе геолагам. Абодва
— мае прыяцелі; навуковец, праўда, адказваў на сакавітую
беларускую мову выключна па-руску. Паэту (яго звалі
Лявонам) нічога не абыходзіла перайсці ад лірычных
матываў на іншыя.

— Калі прыкінуць, колькі разоў на вяку во гэтак
ахвяравальна адгарае і ападае лістота вось з гэтых годных
клёнаў і прыгажунь-ліп, то лік падасца не такім і значным.
Бо што такое сто разоў лісце апала або — нават пяцьсот! —



усклікнуў зварушліва ён.— Пяцьсот ліставеяў ад жыцця
нашых продкаў у сярэднявеччы! Якіх-небудзь дваццаць —
дваццаць пяць пакаленняў адсыпалася. А там жа ў
дзяржаве быў росквіт і, як вядома, прававой мудрасці —
больш, чым на долю нам прыпала.

— Але ж, але ж,— пагаджаўся геолаг, які, што казаць, не
так багата і ведаў з мінулага краіны, у якой нарадзіўся, як
што ў гады ягонай асветы, узмужання не было прынята
корпацца ў радаводзе, у гісторыі сваёй зямлі, сваіх продкаў.

Ды Лявон шырыў тэзу:
— Здзіўляе, браце, не столькі розніца ў мысленні, хоць і

гэта важна, колькі тое, што адбылося ў характары
цывілізацыі наогул. Раней дзяржава дзяржаву гвалтавала —
дзялілі і ніяк не маглі падзяліць тэрыторыі. Ці ж не на
Гітлеры эпоха падзелу скончылася?

— Не, бадай… Яшчэ не-не дый назіраюцца рэцыдывы. За
прыкладамі далёка хадзіць не трэба,— заўважыў геолаг
Максім.

— Магчыма… Толькі ж цяпер час іншых намераў,
памкненняў, якія абарочваюцца глабалізацыяй. Над усімі
дзяржавамі пачынаюць браць верх ліхвяры,
мультыміліардэры, транснацыянальныя карпарацыі,
узброеныя найноўшымі інфармацыйнымі і вытворчымі
тэхналогіямі. Цяпер менавіта яны здзіраюць скальп з
народаў.

— Удакладнім: з якіх народаў?
— З усяго чалавецтва.
— Дапусцім…
— Час чырванаскурых індзейцаў мінуў. Толькі для

транснацыянальных кампаній усе людзі — індзейцы з
прэрый!

— Так, згодзен, і мы не выключэнне! Мы нават свядома



пэцкаем сябе ў чырвоны колер — героі! — адрэагаваў на
высокай ноце спадар геолаг.— Я, між іншым, колькі тыдняў
нашу з сабой газету. У ёй інфармацыя з амерыканскіх
крыніц. Дзейнічае сусветны, так бы мовіць, урад — клуб
Бельдэрбергераў, дзе за некаранаванага караля —
трыльянер Барух. Клуб валодае львінай доляй багаццяў на
нашай планеце, здратаванай хцівасцю. У клубе 63 залатыя
галавы і сярод іх адна рыжая — з Расеі. На падыходзе
калегі — казнакрады, нуворышы… Як вам гэта падабаецца?

— Э-ей! Мяркую, аднак, што гэта толькі для нас навіна,
а там, за акіянам,— сакрэт палішынеля. Тары-бары!..
Бачыце, у які бок свет пайшоў. Цяпер кампаніям, якія
трымаюць грашовую плынь у сваіх руках, наогул не трэба
валодаць калоніямі. Ім даволі ў той ці іншай краіне
выклікаць фінансавы крызіс, а потым ужо, «дапамагаючы»,
яны прыбяруць да сваіх рук прадпрыемствы, нетры, шляхі
зносін, трубаправоды… Сюды, на Беларусь, ужо цягнуцца
шчупальцы спрутаў з усходу.

— Шаноўныя! — слухаючы заўзятую гаману, уткнуў і я
свой грош.— Ад шкодніцы-глабалізацыі ёсць, бадай, адзін
паратунак — з’яднаны народ, яго несмяротная духоўная
спадчына! Не выпадкова ж ЮНЕСКА прыняла Усеагульную
Дэкларацыю аб культурнай разнастайнасці, якая спрыяе
абароне кожнай краінай сваёй самастойнасці, самавітасці
— культуры, мовы, калі хочаце, свайго нацыянальнага
характару.

— Спрыяе…— Лявон уставіўся на мяне сваім асціста-
выпрабавальным позіркам.— Спрыяе… Яно добра, калі
ёсць каму спрыяць! А нам, пасля ўсяго, што прарабілі з
нашым народам, патрэбна сур’ёзная рэканструкцыя храма
духоўнай культуры або, як мовяць палякі, направа быту,
чым мы з нашымі маргіналамі ад культуры ніяк не можам



заняцца.
І, звяртаючыся да Максіма, паэт прадэкламаваў:

У хворым асляпленні
Мы йдзём да выраджэння.
І скажуць, як аб прусах,
Пра зніклых беларусаў.

— Ці ж не так?..— спытаўся ён.
— Так-так,— пагадзіўся я.— Да смяротнай шкадобы!
— У мяне ёсць кніга Гумілёва.— Максім прыпыніў крок,

разглядаючы яркі, дзівосна сатканы з апалай лістоты
дыван.— Гумілёў піша пра старажытныя плямёны, ды не
абмінае ўвагай і нас. У беларусах ён бачыць самавітае
старажытнарускае, варта толькі падкрэсліць — не
расейскае, а наша племя, якое, мала змяніўшыся, сягнула
аж сюды, у наша стагоддзе. Яго не закранулі, прынамсі, не
згвалцілі і не разубожылі ні татарска-акерманскія орды з
поўдня, ні нямецкія рыцары, якім далі запамінальны ўрок
пры Грунвальдзе. Я думаю, дарэчы было б сказаць, што і
палякі яго не растварылі…

— Так-так, як і расейцы таксама! — жыва падтрымаў
нітку размовы Лявон.

— Але ж Гумілёў карыстаецца тэрмінам
«пасіянарнасць», што азначае высокі дух, нацыянальны
ўздым, перыяд актыўнай творчай рупнасці. Ён падводзіць
да думкі, што Беларусь дажыла да сваёй апошняй фазы,
ператвараючыся ў старажытнаславянскі запаведнік.

— Адным словам, ад народа, дзяржавы, культуры
застаўся гістарычны рэлікт?..

— Амаль што… Пасіянарнасць згасла, як згасае гук



закранутай струны.
— Не паверу! — катэгарычна заявіў Лявон.— Яна мо

прыціхла? Пэўна! Дый то не сама па сабе. Бо колькі разоў
ліхадзеі, ворагі нашы, рэзалі, рвалі тонкія струны, а яны ж
узнаўляліся і гучалі па-новаму. Прыгадайце пачатак
дваццатага стагоддзя, асабліва рэвалюцыйныя і першыя
савецкія гады.

Навуковец Максім глядзеў на паэта ўтрапёным позіркам.
Ён, пэўна, радаваўся Лявону і спачуваў, спачуваў і
зайздросціў, бо, калі шчыра, сумаваў таксама па
нацыянальнай направе, па мове, з якой знаўся ў дзяцінстве
і ад якой потым у рускамоўных вучэльнях адвык ды больш
не насмельваўся да яе вярнуцца, як і багата хто з
беларусаў, пры гэтым Максім пачуваў сябе ніякавата, не
тут будзе сказана, бы ў скуры здрадніка. Гэтакае адчуванне
ўзрасло, узмацнілася, калі ён вычытаў у Гумілёва, што
слова «нацыя», уласна, паходзіць ад лацінскага —
нараджэнне, у літаральным сэнсе: нараджэнне мовы і
тэрыторыі. От што ёсць нацыя! Таму цяпер, так ці інакш
адмаўляючыся ад роднай мовы, ён здраджвае сваёй зямлі,
сваёй нацыі, ператвараецца ў маргінала. Гэткае ўяўленне ў
яго ішло з падсвядомасці.

Я разумеў сваіх дружбакоў, аднаго і другога, і, калі
Лявон, шукаючы лагоды ў душы, чытаў свае вершы, мне
раптам легла на думку, што тэма нашай гутаркі заўжды
была блізкай і зразумелай багата каму з беларусаў,
хвалюючай і балючай. Нездарма ж вядомы ваявода і
дзяржаўны дзеяч сярэднявечча, публіцыст і, пры ўсім,
стараста Оршы Кміта-Чарнабыльскі ў сваіх лістах да
суайчыннікаў закранаў уласцівае ім прастадушша,
памяркоўнасць, залішнюю даверлівасць і недаацэнку
небяспекі з боку хіжых суседзяў. Уважаючы на гэта, ён



усклікваў: «Ото, государю пане, от таковых бед люди
топятса! Ото с таковых нендз давятса! Ото с того в неволю
даютса!»

Тэма нязжытая, нязношаная, яна па-свойму будзе
адлюстравана ў мастацкай тканіне твора і, спадзяюся, не
пакіне раўнадушнымі чытачоў. Няхай бы!

А Лявон тым часам чытаў:
Бывае, што неспадзяванку
Ці то ўвечар, ці то ўранку
Боль ціха сэрца працінае
І сэрца весці пачынае
З табою даўнюю гаворку.
І мне тады бывае горка…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зямлі маёй крыжы і крылы,
Вас столькі многа, што хапіла б
На больш вялікія дзяржавы!..
Хто сёння мы? Дзе наша слава?



КАБАЛА
Кніга першая

1
Ёй апладзіравалі, і не паспеў твар жанчыны асвяціцца

радасцю, як аднекуль з сярэдзіны ўзнялася новая, гарачая
хваля, напоўніла сэрца, ахапіла ўсю. Пачуцці змяшаліся, і
акуратная сцішаная зала людзей, што належалі да
ўплывовай суполкі «Rotary Club», паплыла перад вачыма.

— Ах, дзядуля, дзядуля…
Не ведаючы сама, ці то на поўны голас, ці толькі ў

думках, прамовіла яна:
— Ах, дзядуля-дзядуля, каб жа ты мог пабачыць, якая

доля выпала тваёй унучцы, якога гонару выстарчыла ёй!
Узрушэнне ад нечаканага наплыву гаркоты,

неспатоленай крыўды, узноўленай абразы ды замілавання
сабой было такім моцным, што, спазнаўшы поспех,
спадарыня не стрымала слёз, а яе ўважлівыя і строгія
слухачы, якіх у гэтай чужой ёй краіне цяжка было чым-
небудзь расчуліць, ажывіліся, паўставалі з месцаў, рушылі
да невысокай трыбуны, за якой яна выцірала вочы
хусцінкай. Даклад «Аб прафілактыцы сардэчна-сасудзістых
захворванняў» і пытанні, якія ёй задалі, бадай, былі
вычарпаны. Дакладчыца пранікнёна гаварыла аб наспелым,
надзённым і выявіла ў сабе дасведчанага і добрага
кардыёлага. Ім жа, спрактыкаваным у жыццёвым гармідары
піцбуржцам, цікавымі падаліся думкі наконт найбольш
распаўсюджаных прычын захворванняў і іх магчымага
папярэджання ў гэтай акрузе. Аднак не былі б яны
сапраўднымі амерыканцамі, калі б не ўбачылі ў ёй дзіўную
асобу, прастата, шчырасць і пранікнёнасць якой, пэўна,



пераходзілі ў чуллівасць. Таму і слёзы, загадкавыя слёзы,
што перапоўнілі чашу спакутаванай жаночай душы.

Марыя Дзямковіч гаварыла па-ангельску з няпэўным
славянскім акцэнтам у голасе:

— Прабачце… Найшло. У вас такая адметная і вольная
краіна! А я… я згадала сваю і не стрымалася… Зразумейце
мяне.

— О’кэй! — сказаў ёй, усміхаючыся, кіраўнік клуба,
высокі лысаваты мужчына з чорнай бародкай.— О’кэй,
доктар Дзямковіч, сэнк’ю!

Ён галантна схіліўся і пацалаваў ёй руку. Той-сёй з
ягоных калег зрабіў тое самае. Ушанаваная дакладчыца
страчвала рэальнасць, бо ўсё цяпер нагадвала сон.
Жанчыны стараліся даўжэй затрымацца каля яе, каб
найлепей разгледзець і словам-паўсловам аддзячыць або
выклікаць на нейкую новую гаворку. Некаторыя звалі яе
проста: доктар Марыя або яшчэ прасцей — Мэры…

Марыя Дзямковіч нарэшце дала рады сваёй
расчуленасці, млявасці, што моцна апанавалі яе ў жадную
хвіліну, і таму не кінулася прэч адсюль, з вачэй адукаванай
публікі, як у роспачы хацелася зрабіць, каб не паказаць
сваіх слёз, сваёй слабасці,— усміхалася пакаянна, зычліва.
Лекары бачылі на энергічным і прытомленым твары сваёй
каляжанкі водсвет трапяткога агню; больш за тое, таму, хто
хоць раз сустрэўся з ёй позіркам, рабілася ўтульна і
хораша — як пaсля прычасця.

— Доктар Марыя,— прагучаў голас спагадлівай місіс
няпэўнага веку, пра якую Дзямковіч ведала, што яна
псіхіятр,— нам сказалі, што вы прыехалі з Польшчы, там
застаўся родны дом. О, ён заўсёды цяплейшы за астатнія…
Праўда?

— Шур! — нейк машынальна адказала яна, што на іхняй



мове азначала: «Пэўна!» — Я ў Польшчы вучылася, і там
засталіся мае маладыя гады. А цяпер — не схлушу — мне і
тут добра. Сэнк’ю! Я ўдзячная вам, удзячная гэтай краіне. А
ўвогуле мой родны кут, пра які вы кажаце, яшчэ трохі далей
— на ўсход ад Польшчы.

— Russіa… Русь… Расія? — выказалі слухачы здагадку, і
мала хто, акрамя псіхіятра, напэўна, мог заўважыць, што па
мяккім і вабным твары місіс Дзямковіч прамільгнуў цень.

— Но-о,— пахітала яна галавой і прамовіла пасля паўзы
з пэўным напружаннем у голасе: — Беларусь. Не ведаеце?..
Беларусь мая радзіма.

Разыходзіліся. Ніхто са слухачоў, сярод якіх былі і
жанчыны-лекаркі, не задумваўся лішне, чаму ў іх не
ўзнікла адмоўных пачуццяў, напрыклад, зайздрасці,
рэўнасці да місіс Дзямковіч, пры яе такім поспеху ў калег
ды вабнай паставе, гожым абліччы…

А яна сваім сэрцам угадвала гэты агульны мілажальны
настрой, прыхільнасць да сябе, і сэрца соладка замірала.
Толькі ж калі прыехала да сваёй невялічкай камяніцы на два
паверхі, паставіла машыну ў гараж пад домам ды паднялася
ў пакой — ад святла ўвесь інтэр’ер, лад пакаёвы зайгралі і
ўразілі, яшчэ раз падкрэсліваючы яе самавітасць; успамін
таго дня не адышоў зусім і зноў вярнуў Марыю ў далёкую
вёску, дзе прайшло маленства і дзе пад дзедавымі
ласкавымі далонямі ўпершыню праклюнулася і пайшло ў
рост каліўца яе годнасці, гонару. Там не было межаў марам
ды волі вольнай. Там усё цвіло, і яна пачувала сябе так
добра. Па-новаму накацілася хваля, ад якой яна днём
ледзь-ледзь не захлынулася.

— Ах, дзядуля-дзядуля, каб жа ты быў жывы і паглядзеў
на мяне!

Прыпыніўшыся каля вялікага трумо, спадарыня Марыя



кінула туды вокам — заўважыла ў ім сябе і як бы не сябе
нават, а свой цень, які незалежна ад яе мільгануў воддаль.
Уткнулася ў падушку і заплакала горка, наўсхліп. Ды не
заўважыла, як заснула і апынулася далёка-далёка, там, на
зямлі ці хутчэй над зямлёй, якая ляжала зялёным дываном
паміж Польшчай і Расеяй. Улетку ўсё там вабіла, захапляла,
чаравала кветкамі, духмяніла імі, буяла імі, а ўзімку зямля
спачывала пад белым пульхным покрывам, ахутвалася ў
срабрысты іней, убіралася ў такія адмысловыя строі да
самых апошніх галінак дрэў, да вільчыкаў хат і спявала-
спявала звонка і тужліва ў трыснягах над возерам і пад
імклівымі палазамі саней.

Марыі трызніўся дух дзеда Пятра, які належаў цяпер і
гэтай зямлі, і так званаму Космасу ў аднолькавай меры. Ён
як бы растварыўся ў шырокай і бясконцай прасторы, што
насіла ў сабе прыхаваныя звесткі пра ўсё малое ў вялікім і
— наадварот. Тым часам ягоны дух існаваў і сам па сабе,
адасоблена, вольна. Ён меў звычай набліжацца ўсутык да
зямнога асяродку і да свайго былога котлішча, апускаўся на
грэшную зямлю, калі чуў, што там дзеецца нешта
лёсавызначальнае, азоранае, боскае, што адпавядала
ягонаму разуменню, нахілу, рытму, характару. Дух дзеда
любіў назіраць, як творыцца нанова жыццё, якое ён
таксама тварыў, атайбаваўшыся ў целе селяніна Пятра.
Некалі яму, духу, пашчасціла на гэткае зграбнае цела, у
якім кожная жывая кропелька пасылала імпульсы
ўсведамленню, душы, і, можа, дзякуючы такому сугуччу
пачаткаў, у плоці Пятра не было ні сучка ні задзірынкі —
кроў па жылах ішла — аж звінела.

Пятроў дух быў абражаны і ўзбураны адначасова. З
гэтым непамысным і страхалюдным для сябе набыткам ён
падоўгу затрымліваўся на тым самым месцы, дзе



абарвалася нітка жыцця і цела асунулася, і там, на
мотальскіх кладах, ля землянога грудка, стаяў і стаяў
нябачны, самотны і разам з тым не адрынуты зямлёй,
сваякамі і іншымі жыхарамі мястэчка. Стаяў ды стаяў, не
раўнуючы, як салдат у ганаровай варце.

У яго, вядома, не было аніякай ахвоты пакідаць куток,
дзе жывы, зямны, адліты з плоці Пятро самахоць (і так
хораша) разгарнуўся ў працы. Ён шкадаваў Пятра,
шкадаваў зямлю, на якую Пятро ўпаў, не развітаўшыся ні з
сям’ёй, ні з аколіцамі. Пэўны час яшчэ дух бадзяўся па полі,
у дуброве, на пчальніку і, вядома ж, каля хаты, у самой
хаце, змайстраванай умелымі, дужымі і спрактыкаванымі
рукамі Пятра. Ад гаспадара скрозь там нешта-такі
заставалася і з ім спалучалася.

Неаднаразова і настойліва ён уваходзіў у свядомасць
жывых. Ён з’яўляўся ў снах да жонкі Аксінні, мала таго,
завінуў да яе на другі ж дзень пасля хаўтур разам з
Паўлюком, іхнім сынам, таксама нябожчыкам, цела якога,
як і яго цела, знайшло свой апошні прытулак пад адным
грудком. Аксіння, якую не пакідалі роспач і страх, не ведала
ўжо, да якіх сцен прытуліцца, бо свой дом для яе ўсё болей
атаясамліваўся з дамавінай. Аксіння ўспрыняла сон як знак
увагі з боку мужа і сына — нябожчыкаў,— як позву туды ж,
у іншы свет. Прыбітая горам, яна і рада б да іх сторч
галавой кінуцца. Ды — як і — навошта?.. Людзі раяць
уцякаць адсюль, з роднага сяла, дзе брат брата не памятае
і сам д’ябал, відаць, навучае нішчыць адзін аднаго. Хто
ведае, што яшчэ лёсам наканавана ёй? І, тоячыся ад лішніх
вачэй, Аксіння пайшла ў царкву, паставіла свечку на спачын
душы Пятра, свайго чалавека, потым свечку за душу
Паўлюка-сына, потым яшчэ сваякоў, Паўла і Мікалая
Міховічаў. Шкадуючы, памянула іх ды слязьмі ўмылася,



просячы супакаення, спачыну вечнага іхнім душам. Няма
што радня, а нягожа мёртвым падоўгу затрымлівацца каля
жывых, углядацца і спрабаваць нешта ўцяміць —
перажываць. На тым свеце павінен быць вечны спачын, і
толькі. А то ні тут, ні там не будзе ратунку.

Зусім інакш аднеслася да з’яўлення свайго дзеда ў сне
вясковая ластаўка, паводле слоў бабулі, цёмнавалосая
трынаццацігадовая Марыя (дома яе звалі Маняй). Маня
прачнулася радасная, бы вясельны гармонік, лёгкая, бы
пушынка,— здавалася, каб маці падзьмула на яе —
узляцела б угору! Узнёсласць Маніных пачуццяў
тлумачылася тым, што да яе завітаў дзядуля, а разам з ім —
і светлае-прасветлае, шчаслівае дзяцінства, якое адляцела-
ўлятучылася ў ліхую гадзіну.

Святочныя пачуцці і мроі Мані былі зманлівымі і
нядоўгімі, яны неўзабаве змяніліся іншымі пачуццямі,
супрацьлеглымі тым — даўкай крыўдай, сумам, слязьмі. І
ўсё ж Маня была ўсцешаная, бо пасля таго жахлівага
расстання да яе з’явіўся дзед-нябожчык і, як бывала раней,
паклікаў яе на сваё поле, дзе рос лён, павёў па знаёмай
сцяжыне на самы пчальнік.

2

Для гэтай маталянкі падзеі ў яе родным кутку бытта
спыніліся на тым трагічным моманце, калі зямля раптам
рушыла са сваіх асноў, з векавечнага свайго падмурка, і
пайшла з-пад ног у людзей, не пакідаючы ўжо ні ёй уласна,
ні радзіне нічога, ні для тагачаснага дня, ні для будучыні.
Тады ўсё-ўсё ў бурнай плыні неслася кудысьці ў
мінуўшчыну.



Дзяўчына між тым помніла сваю зямлю, сваю згубленую
ў віры вайны Атлантыду і аднаўляла ў памяці найбольш
яркія малюнкі жыцця. Унутраным зрокам яна аналізавала
местачковы побыт, узаемаадносіны з суседзямі і,
перажываючы карціны па-новаму, старалася тут жа забыць
іх, бо душу агортваў жах, як тады… І праз гэты нядобры
набытак яна нітавала свой лёс з лёсам роднай зямлі і
міжволі скіроўвала да яе свае думкі.

Дзед Пятро на векі вякоў асталяваўся там, і ад таго,
бадай, нарасталі яе роспач, адчай. Яна глядзела на жыццё
вачыма свайго дзеда. О, як таму не дзівіцца, але гэта было
так… Адным жыццём жылі. Урэшце, іх вачыма зямля-
матухна глядзела на сябе, бо ў гэтых іхніх удумлівых,
добрых, немітуслівых вачах было ўсведамленне сябе і зямлі
як адзінага цэлага.

Яна і ён, унучка і дзед — як пачатак і канец,— памяталі
багата чаго з таго, што ў свой час ім на вочы трапляла.
Зямля ж памятала ўсё, што дзеeлася з ёй і з людзьмі; у яе
памяці адбівалася кожная кропля энергіі, асабліва калі тая
энергія штосьці значыла, калі ўтварала і тварыла, калі
ўзварушвала, скранала з месца што-небудзь.

Местачковец, земляроб Пятро Рамaновіч, або, як яго
звалі яшчэ,— Пісарчук, чытаў кнігі і разумеў іх карысць у
назапашванні ведаў. Адначасова ён усведамляў, што
чалавеку не ўсё дадзена ў спасціжэнні свету і адзін
пранікае ў таямніцы глыбей, цяміць больш, другі — менш.
Нехта ж надзяляе людзей здольнасцямі, ды не ў
аднолькавай меры.

Пятро Рамановіч здагадваўся аб наканаванасці жыцця,
аб існаванні, так бы мовіць, плана альбо карты падзей,
якую ці не сам Усявышні трымае ў сваіх руках. Молячыся ў
царкве і дома, ён прасіў Бога аб ласцы даць яго сэрцу і



розуму сілы, каб спасцігнуць сутнасць рэчаў глыбей,
дайсці да першапрычыны. «Даруй мне, Госпадзе, калі ў тым
мой грэх»,— казаў ён і пільна ўглядваўся ў свет
навакольны.

Так, зямля глядзела на сябе вачыма Пісарчукоў, вачыма
мотальцаў, а яны — народ дабітны, дапытлівы, кемны і за
вялікую ўдачу для сябе лічаць тое, што ў часы ўтрапёнага
сярэднявечча, недзе блізка 1518 года, іх заўважыла
найадметная ў краіне жанчына Бона Сфорца, якая брала
што сваёй прыгажосцю, што абыходлівасцю і розумам.
Вялікі князь Вялікага Княства Літоўскага і кароль Польшчы
Жыгімонт перадаў ёй, каханіцы, ёй, мілавіцы сваёй, пінскія
і тураўскія землі, вядома, разам з Моталем, што варушыўся
ў тым часе між Пінскам і Янавам.

Што ведаў пра гэта яе дзед Пятро Рамановіч?
А ён ведаў, напэўна, што ў маёнтку пана Канстанціна

Скірмунта, таго самага пана, які пэўны час працаваў
міністрам замежных спраў Польшчы і амбасадарам
Польшчы ў Лондане, захоўваліся два наўздзіў яскравыя і
важныя дакументы. Спадар Скірмунт іх рэдка выцягваў з
архіва, каб пахваліцца таму ці іншаму госцю, але ж аднаго
разу выцягнуў і паказаў дзівосныя манускрыпты рупліўцу
Пятру Рамановічу, які прыехаў да яго ў маёнтак — прывёз
прачытаныя кнігі і прасіў новыя. Зрэшты, дзед Пятро меў
таксама бібліятэку, толькі ж яе не параўнаць было з
панскай, дзе шмат чаго пракідалася з прыродазнаўства і
гісторыі.

У адным дакуменце дакляраваліся правы на вольнасць,
якімі «Гаспадар Вялікага Княства Літоўскага» надзяляў
мотальцаў. Згодна з гэтым дакументам, Моталь належаў
непасрэдна вялікаму князю, меў сваю самаўправу і
паншчыны не адрабляў, выплачваў адно падатак Гаспадару.



Такім чынам, жыхары Моталя набывалі пэўную
незалежнасць, як што вызваляліся: ад феадальных
павіннасцей, ад улады ваяводаў і старастаў, у цэлым — ад
варункаў прыгонніцкага ладу, якім уціскаліся навакольныя
вёскі. З тых часоў, займеўшы столькі гонару, тутэйшыя
местачкоўцы перасталі нават сялянамі сябе называць.

Магдэбургскае права, якім з пратэкцыі каралевы Боны
быў надзелены Моталь, спрыяла развіццю ў мястэчку
рамесніцтва і мены таварамі, ажыў, як ніколі, кірмаш.
Людзі, няйначай, спаборнічалі паміж сабой ва ўменні жаць,
прасці, ткаць, вырабляць скуры, класці печы, будаваць што
хочаш, хутка і хораша, ды яшчэ і спяваць свае песні.

У другім манускрыпце была засведчана паездка
каралевы Боны ў Літву (Беларусь). Відавочна, ездзіла яна,
кіруючыся не столькі ўласным, колькі вышэйшым
дзяржаўным клопатам. У Моталі яна падарыла
праваслаўнай царкве абразы «Маці Боская» і «Нараджэнне
Хрыстова».

Па дарозе назад, у Варшаву, высокая пані спынілася
начаваць у мотальскай карчме, робячы гонар тубыльцам.
Напэўна, і потым, падарожнічаючы па ўсходніх землях, дзе
жылі беларусы, яна заязджала ў Моталь — шляхі ж
дазвалялі дый мястэчка яе вабіла, захапляла майстэрствам
месцічаў, імпанавала нават вонкавым абліччам людзей. На
той час мотальцы абуваліся не ў пасталы, як селюкі
наваколля, а ў чобаты і чаравікі, і гэта яшчэ больш дадавала
ім самавітасці, годнасці. Паводле таго ж дакумента,
каралева Бона пасяліла тут, сярод месцічаў, некалькі сем’яў
сваіх суайчыннікаў з Італіі. Магчыма, адсюль і выводзяцца
прозвішчы Палто, Кульбеда, Шыкалай ды іншыя, якіх нідзе
ў навакольных вёсках больш не пачуеш. А ўвогуле ўсе
прозвішчы мотальскага люду канчаюцца на іч: Данілевіч,



Мацукевіч, Міховіч, Райкевіч, Стасевіч, Жыховіч,
Рамановіч… Выключэнні рэдкія.

У гісторыю краіны пані Бона Сфорца ўвайшла перш як
апякунка вялікакняжацкай казны, у якую яна перадала
нават свой гардэроб (дакладна: 28 сукенак з грызэту-парчы
і 18 з аксаміту, 96 чэпчыкаў, увітых залатымі пазументамі і
каштоўнымі камянямі). Праз суд яна адабрала ў магнатаў і
перадала таксама ў казну незаконна прысвоеныя імі землі.
З яе ініцыятывы ў Вялікім Княстве Літоўскім былі
праведзены зямельныя рэформы, што атрымалі назву
«Валочная памера» і «Устава на валокі».

Толькі ж добрую славу сваю на гэтай зямлі Бона Сфорца
перакрэсліла адным учынкам. Калі яе сын Сігізмунд Аўгуст
пайшоў супраць яе волі і патаемна ад каралеўскага двара
павянчаўся з прыгажуняй ліцвінкай з Нясвіжа Барбарай
Радзівіл, яна затаіла на сэрцы вялікую крыўду. Пагалоска
даводзіць, што яе ж клопатам і атручана нявестка Барбара,
дух якой неўзабаве перасяліўся з кракаўскіх каралеўскіх
палацаў у Нясвіж. Прывід Барбары — Чорнай панны
Нясвіжа — і дагэтуль хвалюе ўяўленне нашчадкаў.

Адно ўжо, пасля смерці караля-мужа, у скрусе жыццёвай
і будучы апантанай чыста жаночым каварствам, гэтая пані
вывезла з Вялікага Княства Літоўскага ў Італію ці не за сто
падвод скарбу, у тым ліку сорак восем вазоў, запрэжаных
шасцёркамі коней, напакаваных золатам, серабром,
крышталём, фарфорам…

Як прыкмету і досвед тых далёкіх часоў, калі амаль
казачная каралеўская дама кіравала тутэйшымі землямі і
мела зносіны з Моталем, рыначная плошча доўгі час
захоўвала назву: пляц каралевы Боны. І яшчэ да нядаўніх
часоў настаўнік, пачынаючы першы ўрок у першым класе
мотальскай адукацыйнай школы, дэманстраваў вучням



Грамату аб наданні Моталю магдэбургскага права ды
распавядаў ім пра каралеву Бону, пра гонар, славу і досціп
сваіх продкаў.

3

А час валок за сабой чараду падзей, дакладней, ён
крочыў падзеямі, і чалавек імкнуўся заўжды ці то ўхіліцца
ад іх, калі яны неслі яму штось пагрозлівае, ці скарыстаць
іхні ход на свае патрэбы, унесці ў жыццёвы калаўрот
часцінку сваю.

У далейшым супольным жыцці ў Моталі ўсё больш
прыкметную ролю адыгрываў Манін бацька — Барыс
Раманoвіч, сын Пятра і Аксінні, іх першынец. Барыс рос
кемлівым і дужым хлопцам, праўда, той пракаветнай
прыцягальнай сілы і ўлады, якую зямля-матухна мела над
Пятром, яго бацькам, ён чамусьці не зведаў; зямля не
займала аніякага месца ў сэрцы і думках маладога
чалавека, які глядзеў паўзверх галоў сваіх местачкоўцаў.
Але ж і ён час ад часу мусіў дапамагаць бацькам
упраўляцца з гаспадаркай, асабліва калі хадзіў кавалерам.
Араў, сеяў… Свой абавязак перад бацькамі выконваў
спраўна, як і малодшы брат Паўлюк — гэткі пеўнік, гарачы,
задзірлівы. Адным словам — браты, хоць замесу былі
неаднолькавага.

Зрэшты, тут патрабуецца тлумачэнне. Пракаветны
сялянскі лад і рытм у сям’і, а дакладней, у мотальскай
сядзібе Рамановічаў, раней быў парушаны вайной, што
атрымала назву Першай сусветнай, а потым — эвакуацыяй
у глыб Расеі. Сыны Пятра і Аксінні, на малалецтва якіх
выпалі тыя прыгоды і выпрабаванні, як вядома, не пасвілі



кароў, не тапталі голымі пяткамі раллі і не атрымалі
паўнацэннага сялянскага выхавання.

Пісарчукі — Рамановічы вярнуліся ў Моталь ажно ў 1922
годзе, калі Заходняя Беларусь ужо была пад Польшчай.

Іх сям’я была зусім не жабрацкая. Пятро Рамановіч
служыў у царскай арміі і за службу атрымліваў золатам.
Падчас падзей 1917 года і Грамадзянскай вайны працаваў на
дробных промыслах недзе ў Ніжнім Паволжы, пра што
больш дакладных звестак у нашчадкаў не захавалася. Сям’я
мела грошы, і старэйшы сын Барыс вучыўся ў гімназіі. За
ім пацягнуўся й малодшы.

Менавіта ў Расеі, нягледзячы на свае маладыя гады,
Барыс успрыняў ідэі бальшавікоў і стаў прыхільнікам
сацыялізму. Пераезд сям’і на радзіму з Паволжа не столькі
цешыў, колькі засмучаў хлопца. Ён шкадаваў гімназію,
рэарганізаваную потым у школу, і неаднойчы папікаў
бацькоў за тое, што не дазволілі яму завяршыць вучобу. У
Моталі ж учарашні гімназіст знайшоў сабе аднадумцаў,
сярод якіх асаблівым імпэтам вызначаліся былыя салдаты,
франтавікі, у іх ліку і Пятро Мінюк, былы камісар
спецатрада Чырвонай Арміі. Разам стварылі
камуністычную спулку (суполку), у якой Барыс выконваў
абавязкі скарбніка. Іхняя групоўка фармальна ўваходзіла ў
Беларускую сялянска-работніцкую грамаду, якая на той час
з’яўлялася дахам для многіх падобных суполак. Людзі
шукалі сувязяў з падпольнымі групамі навакольных вёсак і
далей — у Янаве, Пінску. Кіравала імі жаданне
выпрацаваць адзіную тактыку дзеянняў супраць польскіх
уладаў і дамагацца ўз’яднання Заходняй Беларусі з
Усходняй, камуністычнай.

Народу, зажатаму паміж Расеяй і Польшчай, у
набліжэнні да дваццатых гадоў, мусіць, самі планеты



прадвызначалі ўтварыць цэласную і суверэнную дзяржаву,
а сталася наадварот. І свет адно з гэтага мог спачуваць
беларусам.

У тутэйшых патрыятычных сіл узняў дух ІІ з’езд
Камуністычнай партыі Польшчы, які адбыўся ўвосень 1923
года і прызнаў правы беларусаў (таксама як і ўкраінцаў) на
выхад з-пад улады польскага каланіяльнага рэжыму. Гэты
з’езд, да гонару камуністаў-палякаў, блаславіў уз’яднанне
разадраных нацыянальных зямель. Адначасова была
ўтворана Камуністычная партыя Заходняй Беларусі. Такім
чынам польскія камуністы кінулі выклік сваім
самаўпраўным панам-заваёўнікам, якія праглі вялікай
дзяржавы.

Барысу гэта не магло не легчы на душу. Яно дадавала
штосьці істотнае да справы, якой ён самахоць займаўся ў
камуністычнай спулцы, з’яднанай і дружнай.

Камуністы наважваліся справядліва і шчыра вырашыць
найперш нацыянальнае пытанне і выбавіць народ ад
прыгнёту польскіх паноў, затым яны дакляравалі яшчэ
нямала такога, на што проста адгукалася спакутаваная
сялянская душа, і ў ёй запальваўся агеньчык надзеі.

Барыс бачыў, як мяняецца выраз твару ў сялян-
местачкоўцаў, калі Мінюк ці хто іншы з камуністычнай
спулкі чытаў ім улётку «Далоў акупантаў-грабежнікаў!», і,
хоць той лісток быў выдрукаваны далёка — у знаным
горадзе Вільні, ягоны змест браў кожнага за жывое, як што
ў Крэсах Усходніх людзі скрозь жылі аднолькава і за хлеб
уважалі мякіну. Праўда, калі шчыра казаць,— мотальцаў
крыху выручала рамесніцтва. Аднак і гэта не ўсім грэла
душу.

Пяты год стогне наш край. Пяты год нанятыя панамі
апрычнікі гвалтуюць, рабуюць працоўны народ.



— Прадай усё, што маеш!
Хіба, сапраўды, нам добраахвотна аддаць сваю карову,

каня і ўвесь свой жабрацкі скарб, адракчыся свае гаспадаркі і,
адзеўшы торбу, ісьці на паноў, біць іх, паліць іх, катаваць іх?

А падаткі тым часам сыплюцца і сыплюцца, як град на
галаву, дзень за днём павялічваюцца, і канца-краю не відаць.

Бяднейшыя сяляне і работнікі, а разам з імі і сярэдняе
сялянства ўсё больш і больш пераконваюцца, што няма
іншага выйсьця, як толькі рашучая, бязлітасная барацьба з
акупантамі.

Але як яе весьці, як бараніцца ад цёмнае хмары
грабежнікаў?

І вось пачаўся стыхійны байкот падаткаў. Цэлыя вёскі і
гміны перасталі плаціць!

— Ня можам плаціць, ня будзем плаціць, ня хочам
плаціць!

— Бо нават каб і «хацелі», то няма з чаго.
У той жа час асаблівай увагай у паняволеных сялян

Крэсаў Усходніх карысталіся расказы, легенды і байкі пра
чыннасць Саветаў, пра эканамічную і культурную палітыку,
што звалася на тым баку нэпам. Маталяне нярэдка
атрымлівалі важную інфармацыю амаль з першых рук —
ад сваіх хадакоў у Савецкую Беларусь. Іх чалавек Хведар
Філіновіч, напрыклад, некалькі разоў пераходзіў польска-
савецкую мяжу і прыносіў патрэбную літаратуру. Тое ж
рабілі Ян Мацукевіч і іншыя.

З афіцыйных крыніц вынікала, што за Саветамі сяляне
павялічылі надзелы на чвэртку і што сераднякі, якім
належала да шасцідзесяці працэнтаў фермаў і блізка
сямідзесяці працэнтаў ворнай зямлі, абрасталі майном.
Колькасць іх множылася, і яны цяпер утваралі асноўную
сілу ў сельскагаспадарчай вытворчасці. Абкладвалі іх



падаткамі мякка, у адрозненне ад польскай дзяржавы, дзе
выплочваць даводзілася як не за кожнае курынае яйка. Усё
паказвала на тое, што Саветы свядома стымулявалі працу
сялян. 

Варта зазначыць: у гэтай інфармацыі не было маны.
Беларускі ўрад маладой савецкай рэспублікі шчыра
клапаціўся пра сялян, якія ў колькасным складзе
насельніцтва былі на першым месцы. Таварышам
Чарвякову, Адамовічу і Галадзеду, што стаялі каля вытокаў
нацыянальнага жыцця і прыцягальнай, хоць і даволі
зманлівай, апавітай саюзнымі ланцугамі дзяржаўнасці,
уласцівы былі разважлівасць і мудрасць, душэўны ўздым і
самастойнасць у дзеяннях, да чаго яны імкнуліся.
Невыпадкова ж таму іхнім паплечнікам, народным
камісарам земляробства працаваў Зміцер Прышчэпаў,
чалавек, які на справе адстойваў і праводзіў у жыццё дух
рэформаў Сталыпіна і таму прытарможваў стварэнне
буйных супольных гаспадарак — саўгасаў, калгасаў,
земляробчых пасёлкаў, камун, дапускаў стварэнне
невялікіх арцеляў, напрыклад, з пяці хутароў, і ставіў за
ўзор заможныя сялянскія гаспадаркі, якія палітыкі
неўзабаве пачнуць называць кулацкімі. У сакрэтным лісце
да ўсіх загадчыкаў акруговых зямельных аддзелаў ён пісаў:
«У вашых акругах ёсць выпадкі насільнага навязвання
сялянам форм землекарыстання і забароны сяліцца на
хутарах і абшарах, перададзеных ім,— на водрубах. Не
мяняючы ўвогуле нашай палітыкі ў гаспадаранні,
Наркамзем прапануе не чыніць таксама ніякіх перашкод і
пры выбары хутароў і водрубаў. Адначасова катэгарычна
забараняецца арганізоўваць буйныя пасёлкі з зямлёй
больш за 200 дзесяцін, якія ў нашых умовах ніякага
гаспадарчага эфекту не даюць».



Справядліва дапусціць, што толькі дзякуючы гэтаму
накірунку і ўзрастала атрыманне вясковай прадукцыі: у
1925–1926 гадах яна перавысіла даваенны ўзровень ужо
больш чым на 12 адсоткаў. Народ разжываўся. Аляксандр
Чарвякоў прыгаворваў тым часам: «Багацей, селянін!
Здабывай больш багацця для сябе і Савецкай рабоча-
сялянскай дзяржавы!»

І гэтак, зазнаўшы працоўны ўздым, спатольвалі прагу
душы беларусы. От так яны цешыліся там, на савецкіх
мройных гонях, выклікаючы зайздрасць у заходніх сваіх
суродзічаў, землякоў, якім жыць спадобілася пад панскай
Польшчай. І гэтак рупіліся аж да першай сталінскай
пяцігодкі, пакуль не закруціла, муцячы белы свет, віхура
мусовай калектывізацыі, а за ёй і вызначэнне дзейнасці
кіраўнікоў рэспублікі ў крывым бальшавіцкім люстэрку,
заўжды зменлівым і пагрозліва зманлівым.

Адно пэўна не ведаючы, што далей там будзе, хадакі
паведамлялі: у сталіцы Беларусі — Менску і іншых гарадах
утвараліся нацыянальныя ўстановы культуры. Дарэчы,
разам з беларускімі, казалі, працуюць польскія і яўрэйскія
школы. Вучацца таксама дарослыя… Словам, навідавоку
былі як воля ў працы, дэмакратыя, так і нацыянальнае
культурнае адраджэнне.

Вядома, усё гэта разам абуджала ўяўленне, шыхтавала
эмоцыі і аб’ядноўвала свядомых прыхільнікаў
нацыянальнай вызвольнай ідэі і камуністычнага руху,
клікала іх на мітынгі, дэманстрацыі, вяло нярэдка й далей
— у турмы, на шыбеніцы.

Але пра тое, што насіў тады ў сваёй душы Барыс
Рамановіч, нельга было сказаць адназначна, маўляў,
юнацкая рэвалюцыйная эйфарыя, уласцівая паплечнікам у
камуністычнай спулцы.



У Барыса былі палітычныя, з дазволу сказаць, апаненты,
прычым непасрэдна ў сям’і, у сваім атачэнні. Можа, таму ён
часцей, чым хто з сяброў камуністычнага гуртка, корпаўся ў
сумненнях сваіх і тых зазвычай негатыўных меркаваннях,
якія выказваліся ягоным бацькам; той не меў аніякай
прыязнасці да бальшавікоў. Дый маці Аксіння — таксама.

Пятро Пісарчук вярнуўся з Расеі ні белым, ні чырвоным,
ён наогул стараўся трымацца далей ад палітыкі. Праўда,
адасобіцца ад яе, назолы, няможна было, як што яна
самахоць уточвалася ці то ў сямейныя, ці то ў гаспадарчыя
клопаты.

Шчыра кажучы, напачатку ён, адукаваны чалавек, проста
не давяраў ідэі прагнага камуністычнага кіравання жыццём
і, ігнаруючы новы лад, нават не адрозніваў партыйныя
камітэты, створаныя бальшавікамі, ад Саветаў: яму
здавалася, што гэта — два бакі аднаго медаля, прынамсі,
сплаў брыдоты з дзікунствам. І ён меў рацыю. Але ж пасля
падарожжа з Самары — цераз галодную Украіну — дадому
пачаў шырэй і выразней уяўляць сабе рэчы. Гэтаму ж
потым спрыялі і працяглыя гутаркі з мотальскім святаром
Георгіем Раздзялоўскім, бацюшка меў сваякоў на Украіне,
ездзіў туды і быў сведкам некаторых падзей, што тычыліся
Грамадзянскай вайны і ў меншай меры сялянскай.

Уся справа ў тым, што бальшавікі на самым пачатку
дзяржаўнага перавароту, учыненага імі ў кастрычніку 1917
года ў Петраградзе, дакляравалі перадачу зямлі сялянам,
улады — Саветам народных дэпутатаў. Таму іхнія лозунгі
аднолькава вабілі сялян і рабочых, і была ў тым сіла, уга
якая! Але ж Саветы ўтварыліся ў Екацярынаслаўскай
губерні, у сяле Гуляй-Поле, яшчэ да кастрычніцкага
перавароту, і там жа 25 верасня 1917 года старшыня Гуляй-
польскага Савета рабочых і сялянскіх дэпутатаў,



рэвалюцыянер-анархіст, былы вязень царскіх турмаў
Нестар Махно падпісаў дэкрэт аб нацыянaлізацыі ўсёй
зямлі ў павеце ды размеркаванні яе паміж сялянамі.
Перакроілі зямлю ціха, мірна, без крыві. Выкананне
дэкрэта прынесла славу Махно. Але толькі рэвалюцыйныя
заваёвы трэба было бараніць, і ён, гэты трыццацігадовы
чалавек аскетычна-манашага крою, чарнявы, не дужа
прыгожы, узначальвае адначасова і Камітэт выратавання
рэвалюцыі. Уважаючы на шырокую папулярнасць Махно ў
Гуляй-Полі і бездакорны рэвалюцыйны аўтарытэт на поўдні
Украіны, да яго пацягнуліся сяляне, матросы з патопленых
караблёў, былыя афіцэры… Тады ўжо вайсковым атрадам у
сорак тысяч чалавек ён раптоўна абрынуўся на нямецкія
пасты і фарміраванні. Скрышыў іх. А ў славы хуткія крылы,
і неўзабаве з Кіева, каб далучыцца да Махно, выйшаў атрад
анархістаў.

У снeжні наступнага 1918 года армія бацькі Махно
захапіла горад Екацярынаслaў і ў далейшым стала як не
асноўнай сілай, якая стрымлівала Урангеля і
ўраўнаважвала становішча на Паўднёвым фронце.

— Богу было заўгодна,— расказваў Пісарчуку святар
Раздзялоўскі,— каб Нестар Махно быў надзелены
выдатнымі якасцямі атамана, ваяра ды меў вострае
палітычнае чуццё. Ён адразу ўлавіў блюзнерства, падман,
фальш у строі думак і дзеяннях бальшавікоў. Таму,
варагуючы з немцамі, пятлюраўцамі, нарэшце —
Урангелем, Махно лічыў вялікімі шкоднікамі рабоча-
сялянскай рэвалюцыі і саміх бальшавікоў. Якраз таму ён
усяляк агароджваў вызваленыя ім тэрыторыі ад чырвоных,
ад іхніх вірлавокіх пасланцоў — камісараў, чэкістаў, як і ад
гвалтоўных харчовых атрадаў. Уяві сабе, як усё гэта калола
ў нос шэльме Троцкаму, камандуючаму фронту, які бачыў у



беспартыйных Саветах і іхнім заступніку — атамане Махно
— пагрозу бальшавіцкаму рэжыму.

Пятро Пісарчук быў узрушаны тым, што пачуў, і ў
ягоных вачах зайграў водсвет утрапення.

— Ці не наканаванне зверху, бацюшка,— гэтая вайна
сялян? Выходзіць, аднак, што атаман Махно не адмысловы
дурань і анархіст, не бандыт з вялікай дарогі, якім яго
распісвалі ў расейскіх газетах. Ён абараняў інтарэсы сялян
і тут быў жорсткі і паслядоўны. Я правільна разумею?

— Так, браце Пятро. Тыя людзі, якія стаялі поплеч з
Махно і багата чаго ведалі, якіх я, дарэчы, прычашчаў і
спавядаў, згадвалі мне, што ён, Нестар Махно, як на духу,
адкрыта, бескампрамісна, адчайна піcаў у тэлеграмах на
адрас Троцкага ў Маскву: маўляў, заяўляю вам, што мой
фронт застаецца нязменна адданым рабоча-сялянскай
рэвалюцыі — толькі ёй, а не ўсялякім інстытутам ды
ўстановам гвалту, што ўвасабляюць вашыя камісары або
надзвычайныя камісіі, «тройкі», якія скрозь чыняць здзек.

Цікавасць Пісарчука да асобы Махно і спрычыненых
ягонай дзейнасцю эпізодаў вайны не страчвалася, не
змяншалася, і ён, паціраючы рукі ад задавальнення, не
ўтрымаўся зазначыць:

— Ойча, бачыць Бог, калі б мне надарылася быць там і
давялося выбіраць, з кім ваяваць, я пайшоў бы за такім
павадыром! Я адстойваў бы акурат такую савецкую ўладу!

— Вось як?.. Але ж небарака Пятро не стаў ваяром! Ці
шкадаваць нам пра гэта? У Бібліі ж сказана: «…і спазнаеце
ісціну, і ісціна зробіць вас вольнымі». Не думаў я, шчыра
кажучы, што цябе, чыннага хрысціяніна, земляроба, лёгка
ўвесці ў спакусу. Бачу, ёсць, ёсць і ў тваёй душы порах!

— Ёсць… мо нейкае каліва. Я селянін. Я прырос да
зямлі. Як і кожны, хто ўлягае ў працу, люблю



справядлівасць. Не мне казаць вам, што справядлівасць
усталёўвае лад у душы. А што да спакусы, дык яна ж не
д’ябальская, прабачце.

— То я так, для понту, як кажуць у Жытоміры.
— Шкада, што мне на свае вочы не давялося пабачыць

Нестара Махно…
— Са слоў паплечнікаў, ён нагадваў хутчэй не

палкаводца, а дробненькага манастырскага служку, які
добраахвотна замарыў сябе пастамі. Сухі, як ражон.

— Але ж такія людзі нярэдка надзелены моцнай сілай
духу.

— Так. Вынослівы. Цвёрды, бы тая сухадрэвіна. Бог
надзяліў яго незвычайнымі вачыма. Атаман Махно меў
учэпісты і востры позірк, які не мяняўся ні калі ён смяяўся,
ні калі аддаваў самыя жорсткія загады. Вочы ў яго існавалі
як бы самі па сабе. Яны і вызначалі знешне ягоны характар,
асобу ўвогуле. Савет яго арміі сфармуляваў сваё палітычнае
крэда, згодна з якім у Камуністычнай партыі і ўсім
маскоўскім урадзе сядзяць адны штукары,
контррэвалюцыянеры і юды; яны захапілі ўладу ў Расеі
хлуснёй і па зманлівым шляху вядуць рэвалюцыю да
пагібелі.

— А калі гэта і сапраўды так было? Што вы думаеце,
ойча Георгій?

— Я не выключаю гэтага.— Раздзялоўскі зрабіў паўзу.—
Прага да ўлады губіць чалавечыя душы.

— І што ж далей?..
— Пры ўзяцці чырвонымі Перакопа войскі атамана

Махно былі кінуты на самы цяжкі ўчастак; яны ў лоб бралі
Турэцкі вал і мелі найвялікшыя страты. Засталося пяць
тысяч герояў штурму, і іх з тылу подла і жорстка
расстралялі. Па загадзе таго ж Троцкага, паплечніка



Леніна. Ваяр Махно страціў нагу, але ўратаваўся. Пасля
гэтага, унікаючы чырвонай галгофы, ён па-новаму сабраў
войска і пачаў рэйды помсты па Украіне і Расеі. Цяпер ужо
без усялякай літасці распраўляўся з камісарамі, чэкістамі,
кіраўнічымі партыйнымі і савецкімі работнікамі. Як злы
дэман, ён пакідаў пасля сябе адмысловы крывавы след. Ужо
летам 1921 года, камандуючы рэшткамі сваёй арміі, Махно
змог выскачыць з пасткі і ўцячы за мяжу, нібыта ў
Румынію… Так чуў… Казалі, у 22-м годзе яго бачылі ў
Польшчы, адкуль нібыта ён падаўся ў Парыж. Не
выключана, што там і цяпер жыве.

Пятро Пісарчук доўга маўчаў, уражаны такім
драматычным і трагічным канцом гэтай рэвалюцыйнай, з
дазволу сказаць, эпапеі.

— А ці ж гэтага заступнік сялян заслугоўваў? — не то
вымавіў, не то прастагнаў ён і звярнуўся да Бога: — Божа-
Божа, чые шляхі і чый лёс выпрабоўваеш?!

— А гэта тайна вялікая ёсць! — па-біблейску адказаў
Раздзялоўскі і праз нейкі момант працягваў: — Я, браце
Пятро, не даў веры той показцы, якую прынёс мне
аднойчы, уцякаючы з Расеі, манах — не манах, дваранін і
думскі дзеяч Георгій Шачкоў. Пакуты пачаліся ў яго з
Пецярбурга. Пасля Лютаўскай рэвалюцыі, сумуючы па
цару, які адрокся ад прастола, ён пеша выйшаў са сталіцы і
падаўся ў Валынцава Курскай губерні. Надарыўся
кастрычніцкі пераварот, і заставацца ў сваім маёнтку было
небяспечна. Шачкоў развітаўся са стогадовымі дубамі і
ліпамі свайго любімага парку і рознымі спосабамі дастаў
горада Кіева, прыйшоў да родной сястры. Што перажыў
там, Божа літасцівы! — Бацюшка пахітаў кудластай сваёй
галавой.— Бальшавікі бамбілі Кіеў на працягу адзінаццаці
дзён. Потым уцёкі пятлюраўцаў, якія абаранялі горад,



бальшавіцкія экзекуцыі, расстрэл тысяч людзей, павальныя
рабункі… І зноў Пятлюра разам з немцамі, за імі — улада
гетмана Скарападскага, калі люд адпачыў трохі, тады — па
новаму заходу — пятлюраўцы. Лук’янаўская турма для
двараніна Шашкова, бальшавікі, дзянікінцы… З
дзянікінцамі, нарэшце, адступае далей на поўдзень,
імкнучыся ў Адэсу. Напалоханы, стомлены, змучаны душой
і целам, гэты «недабіты буржуй», калі прыйшоў да мяне,
прамаўляў паўшэптам ці то Богу, ці мне: «Бальшавізм,
апанаваўшы Расею, ёсць не што іншае, як барацьба з Богам
і хрысціянствам…» Вось як.

— І дзіва няма, ойча Георгій, усё на тое паказвае.—
Пісарчук палічыў, што святар Раздзялоўскі ўжо скончыў
расказ пра бывальшчыну, не такую і далёкую, каб не брала
за сэрца, і прыўзняўся ў крэсле, наважваючыся развітацца,
але той працягваў:

— Я пацікавіўся ў Шачкова, да знямогі абабітага жыццём
чалавека, ці доўга яшчэ бальшавікі з народам у рожкі
будуць хадзіць?

— І што ж ён адказаў?
— «Мардаванню рускага народа канца-краю не

прадбачыцца». Пры гэтым Шачкоў выцягнуў з кішэні
пакамечаныя паперчыны: чытайце, маўляў… Там была
прамова Лейбы Давыдавіча Бранштэйна-Троцкага недзе
перад зборняй «сваіх». Прачытаў я з дзіўным пачуццём,
што ў мяне з-пад ног паплыў кудысьці ўдалеч рэальны свет.
Або, калі я жыву ў сапраўдашнім свеце, то гэтага не можа
быць наогул! Ад завароту пачуццяў мне хацелася плакаць. І
часам думаю: ці было тое наяве, ці мне толькі прыснілася?

— А што ж у той прамове так вас уразіла, бацюшка? —
даходзіў сэнсу Пятро.

— Я перакажу… «Мы — а гэта «мы», няйначай, належыць



Троцкаму — павінны ператварыць Расею ў пустыню,
населеную белымі неграмі. Калі мы выйграем рэвалюцыю,
парушым Расею, то шляхам тэрору, крывавых бань мы
давядзём рускую інтэлігенцыю да поўнага атупення, да
ідыятызму, да жывёльнага стану. А пакуль нашы юнакі ў
скураных куртках — сыны гадзіннікавых спраў майстроў з
Адэсы, Воршы, Гомеля, Вінніцы — ого, як выдатна ўмеюць
яны ненавідзець і знішчаць усё рускае!» Цьфу, нячыстая
сіла! — Бацюшка Георгій перахрысціўся.

— А навошта, каб усё гэтак рушыць?
— Мэтай сусветнай рэвалюцыі, паводле Троцкага, было

руйнаванне Расеі. Мы, казаў, на пахавальным друзе Расеі
станем такой сілай, перад якой увесь свет упадзе на калені.
Таму і чыняць тэррор гадзіннікавых спраў майстры,
схаваныя пад маскамі. Я чуў меркаванне, што забойства
Сталыпіна, як і расправа з царскай сям’ёй — усё іхняя
чыннасць. Замах на Леніна споўнены імі двойчы… Ленін ім
чымсьці не дагадзіў. Мілей быў той — касмапаліт Троцкі.

— Які жах! І вы ўсё гэта ў сваёй галаве носіце?
— Братка, не толькі ў галаве, але і ў сэрцы. Я выдатна

разумею душу рускага Шачкова, ягоны адчай. Не давядзі
Госпадзе яшчэ каму-небудзь зазнаць падобнае ліха.

Гэтак разважаючы і вывяраючы думкі, пачуцці адзін
аднаго, ні святар Георгій, ні Пятро дасканальна не ведалі, з
якіх чалавечых подумак, якасцей, уласцівасцей альбо
крытэрыяў зыходзіць, калі даваць веры ў зведанае і пачутае
імі. Толькі ж, паводле адной занядбанай цяпер версіі, усё,
аб чым яны вялі гаману, ляжала вельмі блізка да праўды, а
сама праўда-матухна выглядала яшчэ больш уражлівай.
Мала таго што большасць паплечнікаў Леніна былі яўрэі і
сам ён з імі — мешанец па крыві. Пасля кастрычніцкага
перавароту інтэрнацыяналіст Уладзімір Ільіч аб’яднаў пад



дахам расійскай Камуністычнай партыі (бальшавікоў)
заведама нацыяналістычныя яўрэйскія арганізацыі; у 1921
годзе, напрыклад, ён уцягнуў туды Яўрэйскі саюз (Бунд),
супраць чаго раней рашуча выступаў Пляханаў, слынны
расейскі сацыял-дэмакрат, а ў 1922 годзе — не менш
яскравы Паалей-Цыён… Сіянізм і бальшавізм з тых дат
яшчэ больш перапляліся, і ў рэвалюцыйнай барацьбе за
ўладу верх брала ўжо не столькі сацыял-дэмакратая, колькі
верх браў сацыял-сіянізм.

Мінуўшчына дае нам падставы меркаваць, што не адна, а
дзве рэвалюцыі ішлі побач, утвараючы бясконца бурлівую
чырвоную плынь. Рэвалюцыя ў пальчатках, прыхаваная,
стоеная, падступная, за якую маліліся дасведчаныя рабіны
ў сінагогах… Яна несла на сабе другую, ураганную, якая
глабальна пахла потам і салдацкімі анучамі, порахам і
крывёю. І паколькі ўсім гэтым яна моцна пахла, то яе не
жартам захаплялі вячыстыя і прыгожыя дэкларацыі,
бліскучыя лозунгі, ажыццявіць каторыя, здавалася, было
справай бліжэйшых дзён. Але так было пастаўлена і на тое
ішло, што нават Ульянаў — Ленін пачуваў сябе часам
трэскай у шырокай вірлівай плыні, мутнай і крывавай, да
якой і сам ён яшчэ дадаваў крыві.

У 1919–1920 гадах сярод прадстаўнікоў аддзелаў
Міжнароднага яўрэйскага саюза распаўсюджвалася
сакрэтная адозва. Яна друкавалася на мове ідыш і была
знойдзена ў паперах аднаго з забітых. Потым яе ў
перакладзе надрукавала эстонская газета. Зрэшты, на
думку некаторых пазнейшых знаўцаў і тлумачальнікаў
гісторыі, гэта паперчына фальшывая, бо названага ў ёй
яўрэйскага саюза не існавала. Міф? А ўсё — па Троцкаму.

Сыны Ізраіля! Час нашай канчатковай перамогі блізка. Мы



стаім напярэдадні ўлады над светам. Тое, пра што мы маглі
толькі марыць, цяпер ператвараецца ў рэчаіснасць. Яшчэ
нядаўна слабыя і бездапаможныя, цяпер, дзякуючы агульнаму
крушэнню свету, мы горда паднімаем галаву.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Аўтарытэт і веру чужой нам рэлігіі мы паставілі пад

жорсткую крытыку і насмешкі пры дапамозе ўдалай
прапаганды і выкрыцця. Мы нізрынулі чужыя святыні, мы
пахіснулі ў народах і дзяржавах іх культуру і традыцыі. Мы
здзейснілі ўсё, каб падпарадкаваць рускі народ яўрэйскай
моцы і прымусіць яго ўрэшце стаць перад намі на калені. Мы
амаль дасягнулі ўсяго гэтага…

Расея знішчана дашчэнту. Яна знаходзіцца пад нашым
уладарствам. Але ні на хвіліну не забывайце, што мы павінны
быць асцярожнымі і маўклівымі.

Свяшчэнны клопат пра нашу бяспеку не дапускае ў нас ні
спачування, ні міласэрнасці. Нарэшце-ткі мы ўбачылі
жабрацтва і слёзы рускага народа! Забраўшы яго маёмасць і
золата, мы ператворым гэты народ у нікчэмнага раба…

Бранштэйн, Апфельбаум, Розенфельд, Штарнберг… усе
яны, як і многія іншыя, з’яўляюцца адданымі сынамі Ізраіля.
Наша моц у Расеі неабмежаваная. У гарадах, у камісарыятах,
харчовых камісіях, дамавых камітэтах — скрозь цяпер
прадстаўнікі нашага народа адыгрываюць найпершую ролю.
Але не ап’яняйцеся перамогаю! Будзьце асцярожнымі! Ніхто
не можа абараніць нас, апроч нас саміх!

Цэнтральны Камітэт Петраградскага аддзела
Міжнароднага яўрэйскага саюза.

У нашчадкаў тых псеўдарэвалюцыйных, а часам па-
сапраўднаму рэвалюцыйных падзей і часоў застанецца
версія, згодна з якой бальшавіцкая плынь, захапіўшыся



бліскучымі лозунгамі і сацыяльнымі эксперыментамі,
паспрабуе адарвацца ад свайго падчарэўя, якім
прадугледжвалася нешта іншае, адрознае ад агалошанай
праграмы бальшавікоў. Вось тады Ленін і стане ахвярай
тэрарыстычнай атрутнай кулі. Але толькі ўсё гэта нашчадкі
ўсвядомяць пасля ўжо, як мінуць даўгія дзесяцігоддзі,
крутыя й крывавыя, ды пачне рассейвацца ружовы
камуністычны туман.

Пісарчук вяртаўся ад святара дадому, ацяжараны новымі
неспакойнымі думкамі і пачуццямі, а пераважала ўсё-ткі
радасць, што ён пакінуў урэшце Расею і як-ніяк цяпер
вольны гаспадар сабе. Няхай і брыдка, што за Пілсудскім
беларусаў таксама ўціскаюць і схільны зжыць са свету, што
лічаць Усходнія Крэсы сваёй калоніяй, але ж калі там, у
Расеі, ліха, то тут — меншае, і за тое можна дзякаваць Богу.

Як заўсёды, пасля сустрэчы і шчырай, як не сяброўскай,
гутаркі з айцом Георгіем Пятро адчуваў сваю душу і розум
адкрытымі перад людзьмі і Богам, прасветленымі. Ён
пачынаў куды больш разумець у палітыцы, у падзеях, якія
мелі месца і якія яшчэ рыхтавала на зямлі славян
прышласць. Вядома, яго меркаванні не мог не ўлічваць і
сябра камуністычнай спулкі — сын Барыс.

4

Можа падацца дзіўным, але ж на светапогляд Барыса і
ўспрыманне ім жыцця, апроч бацькоў, свой пэўны ўплыў
зрабіў таксама і памешчык Раман Скірмунт, дабрадзей,
дзівак і, бадай, непапраўны рамантык, які жыў паблізу, у
вёсцы Парэчча.

Пра Скірмунтаў у гэтым кутку Беларусі сама зямля-



матухна распавядае чалавеку, як ён толькі народзіцца. Бо
радавод Скірмунтаў ідзе ад часоў гістарычнай беларускай
дзяржавы — Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і
Жамойцкага — і сваімі каранямі сягае недзе аж да яцвягаў і
люцічаў. Гербам старажытнага роду ў іх быў разгалісты
дуб.

А цяпер галіны гэтага дуба засталіся ў Моладаве і ў
Парэччы. Тыя і гэтыя Скірмунты між сабою былі
стрыечнымі братамі і сёстрамі.

Дзед Рамана Скірмунта Аляксандр у свой час быў
буйным магнатам. Ён заснаваў у 1836 годзе ў маёнтку
Парэчча над Ясельдай рэдкую для тагачаснай феадальнай
краіны фабрыку, на якой выраблялі сукно. Праз два-тры
дзесяцігоддзі фабрыкант Скірмунт пабудаваў яшчэ і
цукровы завод. Меў ён таксама сыраварню, паравы млын…
Такім чынам, звычайная вёска Парэчча ператварылася ў
прамысловы цэнтр, робячыся ўзорам у развіцці
капіталізму на гэтай блаславёнай славянскай зямлі.
Пісарчукоў сын Барыс, дарэчы, добра ведаў, што такія
багатыя і прыкметныя асобы, як Аляксандр Скірмунт або
ягоны сын Аляксандр, а потым і ўнук Раман, іншыя яго
сыны і ўнукі, у Савецкай Расеі не ў пашане і лічыліся
найпершымі ворагамі. Там буржуі ліквідаваны як клас. Не
толькі яны, нават уся царская сям’я палегла. Барыс ведаў
пра гэта. Але ў душы ён не адчуваў ні жалю, ні болю за тыя
ахвяры. Нібы самі сябе яны асудзілі на смерць, і чынны
шпаркі ход падзей не пакідаў ім аніякага іншага выйсця.
Такія жорсткія ўмовы прадвызначала людзям камуністычная
ідэалогія, да якой ён таксама схіляўся.

Адно толькі дзед Рамана — Аляксандр Сымонавіч —
памёр сваёй смерцю, ён памёр якраз у тым годзе, калі
нарадзіўся Ленін. Тады яму было 72 гады. Пакінуў пасля



сябе шэсць сыноў, дзве дачкі. Ён падзяліў паміж імі
фартуну: бацьку зусім яшчэ малога Рамана — Аляксандру
— дастаўся маёнтак Парэчча, а бацьку Канстанціна і
Генрыка — Генрыку — маёнтак Моладава… Раман выйшаў у
людзі акурат на вяршыні славы парачанскай вытворчасці
сукна, аднак выраб тавару яго не так захапляў, як
палітычная дзейнасць, дый пасля 1915 года, калі засталіся
ўсяго толькі разваленыя сцены ад фабрыкі, Раман больш не
бачыў магчымасці яе аднавіць. І тут справядлівым будзе
зазначыць, што вядомасць у сваім краі, у супольнасці
тутэйшых людзей, а ён любіў называць сябе тутэйшым,
Раман Скірмунт набыў ужо дзякуючы не столькі
парачанскаму спадчыннаму капіталу, колькі ўдзелу ў
грамадскім і палітычным жыцці. У Моталі ж яго ведалі як
дэпутата 1-й Дзяржаўнай Думы Расеі.

Яшчэ са студэнцкіх гадоў у Пецярбургу ён шукаў дружбы
ў нацыянальна свядомых беларусаў, а неўзабаве і сам
згуртаваў вакол сябе патрыётаў сваёй зямлі. Яны заснавалі
ў Менску вясной 1917 года Беларускі нацыянальны камітэт,
што стаў першай ластаўкай на шляху самавызначэння
беларусаў. Скірмунт сабраў і правёў улетку гэтага ж года
сялянскі з’езд. Так ці інакш ён закладваў падмурак для
Першага Усебеларускага з’езда, скліканага па
нацыянальных пытаннях у снежні 1917 года.

Багата што з памянёнага заставалася ў памяці мясцовага
люду, у памяці прасветленай і пакуль яшчэ не зашэрхлай ад
часу. Зрэдку з нейкай там нагоды гісторыя ўзварушвалася
рознымі даходжымі людзьмі, выклікаючы неадназначныя
меркаванні і спрэчкі ў мотальцаў, пераважна яўрэяў, якія
вызначаліся адмысловай палітычнай дасведчанасцю.
Гутаркі шырокага плана вяліся і ў бацькавай хаце,
найчасцей — пры ўдзеле Лазара ці Абка, што жылі на



адной з Пісарчукамі вуліцы. Вядома ж, увага і прыцэл
мясцовых мысляроў былі найперш да памешчыка
Скірмунта, бо, як вядома, пры ўсіх сваіх палітычных
узлётах і няўдачах, можа, нават падзеннях, Раман Скірмунт
заставаўся іхнім земляком і суседам. Таму і выказваліся
пра яго шмат, прычым мотальскаму люду цікавым
падавалася тое, што са сваімі слугамі і сялянамі знаны ў
свеце пан заўжды размаўляў на беларускай мове, якой
іншыя паны грэбавалі.

У дзень перад Спасам, асядлаўшы каня, Барыс Рамановіч
падаўся паўз гумны на аселіцу і адтуль — на дарогу, што
тонкай ніткай прашывала і лес, і вёску Моладава, вілася
ўздоўж Ясельды, а потым праз новы лясок выводзіла на
Парэчча. Як бытта нашаму купцу-малайцу Барысу рупіла
паглядзець у бліжэйшых вёсках на крамы, паглядзець на
тавар, параўнаць асартымент і цэны з мотальскімі цэнамі.
Бацька ж, акрамя таго, прасіў Барыса наведаць у Парэччы
перакупшчыка Клямку ды пацікавіцца ў яго, на якіх умовах
ён бярэ мёд для вывазу на пінскі рынак і далей, у Польшчу.
Сам гаспадар Пятро не меў асабліва часу, каб ездзіць ды
вывучаць рынак, дый, праўду казаць, не любіў ён
гандлярскага клопату.

Конь пад Барысам ішоў то машыстым крокам, то бег
трушком, і думкі хлопца скакалі, пераносячы яго штораз на
вечаровую мотальскую зборню. Там, у асяродку бойкіх
жаніхоў ды харашунь-нявест, было ўдосталь вясельнага
клёку.

У прыпеўках і песеньках, з якімі дзяўчаты завіхаліся ў
танцах, чуліся імітацыя жальбы, скрухі, а разам і цнатлівая
гарэзлівасць. Барыс карыстаўся не абы-якой увагай
маталянак, і таму многае, пра што яны спявалі, здавалася
скіраваным проста да ягонага сэрца, кранала



мілагучнасцю, шчырасцю: 

Ой, скакала на таку
Ды на беленькаму,
Выплакала чорны вочы
Ды па міленькаму.

Ад пільнай увагі дзяўчат ягоны настрой нявесціўся і злёгку
кружыў яму голаў.

Пры пад’ездзе да Парэчча Барыса нагнала пралётка. Яна
выскачыла порсткім трушком з гаю. Наш купец збочыў і
прыпыніў свайго гнядога, каб прапусціць пралётку; сам ён
не надта спяшаўся, дый цікава было паглядзець, што за
важная птушка ездзіць па ўзбярэжжы Ясельды на
рысорным вазку. Як глянуў — па целе прайшла і шыбанула
ў твар гарачая хваля: па ўсіх прыкметах сядзеў на рысорах
сам Раман Скірмунт. Так, гэта ён, адукаваны і дасціпны
чалавек, гаспадар маёнтка, як і ўсёй навакольнай прасторы.

Расказвалі пра яго, што вось так нечакана, толькі пеша
з’явіўся ён аднойчы за спінай у мужыка, які, забраўшыся ў
панскі гай, стаяў каля пня і палкай адбіваў губу для
крэсіва. Пан знянацку хапіў яго за плечы, прыўзняў і
шпурнуў убок:

— Прэч адсюль! Не палохай сваім стукам коз.
Строгасць уладара, аднак, нядоўга бянтэжыла хлопца,

наадварот, яна надала яму вясёлай энергіі:
— Дзень добры, паночку!
Пан прыпыніўся.
— А чаму гэта малады чалавек так утаропіўся ў мяне?
— Дзіва ж! Бачу яснавяльможнага пана, у якога мой

бацька неяк эліту ячменю купляў.
— А хто ў цябе бацька?



— Пятро Пісарчук… З Моталя…
— А-а, гэта які вярнуўся з Расеі? Прыгадваю, твой

бацька — селянін дасведчаны, учэпісты. Ён і цяпер
пчалярыць? І поспех мае?

— Мае… А вы, баюць людзі, сенатар, у Варшаве,
палітыкай займаецеся. Ніяк не чакаў сустрэць вас тутака.

— Сапраўды, у сваім маёнтку цяпер рэдка бываю, на
жаль,— пан уздыхнуў.— А ты куды едзеш?

— Нявесту шукаю,— адказаў Барыс акурат у тон пану.
— То злазь з каня, сядай побач. Разам паедзем нявестаў

шукаць. Я ж у халасцяках засядзеўся таксама.
Барыс ведаў, што Скірмунту ўжо каля шасцідзесяці, але

на выгляд ён быў маладжавы, меў энергічны позірк, востры,
дапытлівы. Толькі ж і на твары Барысa — тая ж
дапытлівасць. На ласкавае запрашэнне пана ён не
прымусіў сябе доўга чакаць, саскочыў з каня, падвёў яго да
пралёткі і зачапіў павадок аброці за дужку ззаду, сеў побач.
Той торгнуў лейцы:

— Дык як жыве здавён-даўна вольны мотальскі люд у
крэсах польскіх? Славіць Бога?..

— Пан дазваляе сабе жартаваць? Э-эх… Пакутуе люд.
Волі мала, зямлі мала, грошай мала. А падаткаў — зашмат.
Пілсудскі — узурпатар, дармо што ён з-пад Вільні і,
кажуць, беларус.

— А ведаеш: мой брат Костусь з Моладава… Дзіва: хто
ён? Выкшталцоны поляк! Міністрам у Пілсудскага служыць.

Барыс не мог падтрымліваць надта высокую тэму
гутаркі, таму павярнуў у свой бок:

— Цяпер багата хто глядзіць на ўсход, дзе зямлі і ўсяго
болей. Бальшавікі ўтварылі вольную рэспубліку. Вось і нам
далучыцца б да БССР!

— Тп-пру! — спыніў пралётку памешчык.— Шо ты



чаўпеш?
Пан шокаў зазвычай.
— На шо маніць? На крыві ўчынена, на слязах замешана

твая новая рэспубліка! Хм, калі ты нарадзіўся?
— У год, калі Расея ваявала з Японіяй.
— Г-хм… Вісус! Правільней было б казаць: бальшавікі

захапілі вольную народную рэспубліку!.. Нягоднікі! Аднак
адкуль табе ведаць?..

— Чаму ж, я ведаю… Пры вашым, пане, удзеле была
ўтворана Беларуская Народная Рэспубліка — буржуазная,
як пісалася ў савецкіx газетах. Яна для буржуяў… Так,— і
Барыс сумеўся, чуючы штосьці штучнае і несамавітае ў
сваіх меркаваннях.

— Буржуазная?.. Але ж гэта не ёсць аргумент і не ёсць
вызначэнне сутнасці. Мана! План быў іншы. Урад БНР на
чале з Захаркам і цяпер дзейнічае на эміграцыі. Ён адзіны
законны ўрад Беларусі. Но! — зноў торгнуў лейцы.—
Паехалі… Калі на тое, малады чалавек, я павінен табе
растлумачыць, шо на час кастрычніцкага перавароту на
Беларусі жылі ў асноўным сяляне і ніякіх камуністаў не
было, больш за тое, сярод месцічаў пераважалі не
люмпены і зноў жа не беларусы, а тыя, хто сюды ў пошуку
хлеба і чыноў прывалокся з Расеі, багата яўрэяў. Горад
ігнараваў нашы нацыянальныя клопаты. Пра нацыянальнае
зазвычай дбае карэнны люд або ягоная інтэлігенцыя,
вылюднелая, дасведчаная, абагачаная далучэннем да
культуры свету. Глянь!..

Пан устрапянуўся і сепнуў лейцы: лясную дарогу
спаважна пераходзіў лось.

— О-о! І колькі ў ім грацыі, як высока трымае голаў!
Сапраўдны гаспадар у абшары над Ясельдай!

— Так, пане…— Барыс не знаходзіў слоў, каб выказаць



захапленне як зверам, якога раней не бачыў, так і самім
панам.

— Но…— кінуў свайму каню той і доўжыў далей
перапыненую гутарку.— Гэтак ужо склалася ў нашай
гісторыі, шо карэннае насельніцтва не робіць ніякага
ўплыву на палітыку. У той жа час толькі яно, карэннае,
захоўвае нацыянальныя традыцыі і мае патрэбу ў сваёй
абароне. Першымі, чуеш, за беларускую справу ўзяліся,
калі не казаць пра пецярбургскія гурткі,— Беларуская
сацыялістычная грамада і газета «Наша ніва», дзе
групавалася наша інтэлігенцыя — інтэлігенцыя як
субстанцыя або тое, шо спалучае мазгі і сэрца народа.
Колькі спрэчак было… Хісталіся, блукалі, рабілі пралікі.
Дзіва! Стукаліся мы лоб аб лоб, як шо псіхалагічна былі
прывязаныя хто да расейскага, хто да польскага боку.
Вельмі баяліся выпрастаць спіну. Самастойнасці баяліся.
От шо было! А ведаеш, пачынаючы з 1906 года, колькі разоў
я спрабаваў стварыць беларускую дэмакратычную партыю?
Тады яе краёвай называлі… Сацыялісты стаялі ўбаку. І
кожны раз кіраўніцтва ёю перахоплівалі палякі. Нашай
мэтай, пане-браце, якраз і было ўваскрэснуць, вылепіць
сапраўды народную незалежную дзяржаву, якой нас даўно
пазбавілі. Па семнаццатым годзе і зляпілі. Паадчынялі
шмат беларускіх школ, знайшлі сродкі, каб адкрыць свой
нацыянальны універсітэт. Мур заклалі чын- чынам.
Энтузіязм чуўся ў працы. І тады ўжо не немцы, а
бальшавікі абрынуліся на нас, безабаронных, мятых,
змучаных вайной. Шкада… Шкада, браце мой, без дзяржавы
мы нішто. Дзяржава абараняе нацыю, клапоціцца аб
развіцці яе адмысловай культуры, усяго, што ёсць людскага.
А бальшавікі,— пан уздыхнуў,— бальшавікі — за
аб’яднанне пралетарыяў у статак. Без дзяржаўных межаў.



Без пракаветнага, культурнага, самавітага, узвышанага, што
робіць з людзей народ.

Ён зрабіў паўзу, перш чым перайсці да наступнага
моманту ў сваіх дэфініцыях. Барыс уважліва слухаў.

— Мы ж не Фінляндыя, шо недзе з краю Расеі, збоку
прыпёку. А Фінляндыя вырвала незалежнасць! Мы ў самым
цэнтры матухны Еўропы, у зручным для ліхадзеяў месцы,
таму і інтарэс у расейцаў да нас воўчы. Таму і ездзяць па
нашай хрыбеціне, шо жалю варта. Але ж у семнаццатым
годзе мы паймелі гонар, заварушыліся. На нашым баку быў
закон, была справядлівасць, якой вымагала гісторыя. Нас
неўзабаве прызналі дзяржавы. Адно, братка, не
выстарчыла сілы, каб абараніцца ад варвараў гэтага
паноўленага веку. Не склалася. А цяпер, пане, ці можаш ты
мне сказаць, шо ў той нашай палітычна і культурна
самавітай рэспубліцы селяніну жылося б горш, чым жыве
ён за Саветамі? Не думаў пра гэта?..

— Не, светлы пане, вашы думкі для мяне зусім новыя.
Шчыра кажучы, я з іншых.

Скірмунт уважліва паглядзеў на яго:
— Ты камуніст?
Барыса кінула ў жар, чырвань выступіла на твары.
— Віншую! Не чакаў, аднак, шо і ты з імі. Э-ей…

Камунізм — не шо іншае, як псіхічная містэрыя. Яна
запаланіла Расею, і не толькі Расею. Бальшавікі нацкавалі
рабочы клас на буржуяў, а потым і на палітычную
апазіцыю — так званых белых. Вайну супраць
спрадвечнага ўкладу жыцця і духу народа назвалі
рэвалюцыяй. А які ж буржуй з заможнага селяніна ці
святара? Іх таксама амаль знішчылі. Вось я буржуй. Па ўсіх
канонах! Так… Але ж ці ведаеш ты, шо мой дзед, перш чым
стаць капіталістам, доўга вучыўся ў Еўропе, набыў тое, шо



завецца еўрапейскай культурай, набыў веды інжынера,
тэхнолага. Пры гэтым ён даражыў сваёй радзімай, зямлёю,
родам. І нявесту знайшоў не за морам, а тута, непадалёку
ад Янава, у маёнтку Варацэвічы. Маёнтак належаў тады
інжынеру-фартыфікатару Міхалу Орду. Дзед ажаніўся з яго
дачкой Гартэнзіяй, сястрой Напалеона Орды… Чуў пра
такога?

— Чуў. Музыка, мастак…
— Мастак, ды яшчэ які! Любы народ ганарыўся б тым,

што ён, вандруючы па краіне, знайшоў, схапіў,
адлюстраваў. Шчырай, чыстай, як сляза, і высакароднай
душы быў чалавек!

— Я ведаю, дзе ён пахаваны. Аднаго разу быў там.
— Прыемна чуць!.. О, гэта прыроджаны патрыёт і

дэмакрат. І — дэмакрат! Сімпатызаваў паўстанцам у 1830–
1831 гадах і ў 1863–1864 гадах. Садзейнічаў ім. Дзеду майму
ён даводзіўся сваяком і, па праўдзе казаць, сваяком не
толькі па шлюбу Аляксандра з Гартэнзіяй. Нешта большае
лучыла іх. Пэўна, веліч і моц духу.— Памешчык зрабіў
паўзу, каб знайсці канец раней выказанай думкі.— Дык
вось, дзед прывёз у Парэчча разам з тэхнікай, станкамі,
машынамі інтэлектуальны капітал, найперш — яго, і
адкрыў суконную фабрыку. А на думку марксістаў, адно,
чым Скірмунт займаўся, дык гэта эксплуатаваў рабочых.
Спрошчаны і вульгарны падыход, малады чалавек!
Аляксандр, сын Сымона Скірмунта, выступаючы
арганізатарам вытворчасці, стварыў рабочыя месцы для
сялян, якіх папярэдне вывучыў. Дарэчы, Аляксандр
Скупеўскі, калі хочаш ведаць, з сялян. А ён працаваў
фарбоўшчыкам, затым вырас у тэхнолага і стаў кіраваць
усім прадпрыемствам! Прыкладаў шмат… Скірмунт як-ніяк
даў дзяржаве найлепшае ў свеце сукно. Скірмунт, нарэшце,



плаціў падаткі і таму, можна сказаць, пастаянна дзяліўся
прыбыткам з дзяржавай, мацуючы тады расейскую
эканоміку. І рабочых не крыўдзіў, разам з імі ператварыў
завод у акцыянернае таварыства, дзе кожны атрымліваў
долю ад прыбытку. Будаваў для рабочых дамы, аплачваў
кватэры. Па сённяшні дзень у Парэччы працуюць
бясплатныя лякарня і народнае вучылішча… Без падтрымкі
буржуя іх не было б.

Барыс маўчаў, прысаромлены і ўражаны. Так уразіла б
яго, напэўна, калі б пан Скірмунт раптам дастаў з-пад
сядзення пралёткі і пачаў ірваць тоўстую кнігу, на якую
камуністы моляцца,— «Капітал» Маркса. На шырокім і
гладкім ілбе ў Барыса выступілі кропелькі поту. Ці сведчылі
яны пра пэўны заварот чалавечых уяўленняў, пачуццяў,
ранейшых і сённяшніх, пра тое, што пачуцці яго супярэчылі
адно аднаму, скрыжоўваліся, ламаліся?.. Адно пры гэтым ён
намагаўся заставацца спакойным.

— Пане Раман, тое, пра што я спытаюся, можа
прагучаць недарэчна,— сказаў ён,— але адкуль гэта вы і я
— мы, тутэйшыя беларусы, узяліся?

— О, бачыш! — Памешчык задаволена ўсміхнуўся, каля
вачэй сабраліся і зноў разгладзіліся маршчынкі.— Які ты
цікаўны… Калі б я быў папом або рабінам, адказаў бы: ад
Бога пайшлі! Жыды так і адказваюць, маўляў, яны ад Бога…
Пытанне няпростае. Слова «русь» увогуле
стараскандынаўскага паходжання. У часы вікінгаў «русть,
або рость» азначала: грабец, вандроўнік, чалец марской
дружыны. Калі ж найменне пускаецца ў вандроўку, яно
нярэдка страчвае той ці іншы гук, літару. Так і «русть»
страціла «т» і ператварылася ў «русь». Тым часам калоніі
паўночна-еўрапейскіх грабцоў запачаткаваліся ў Даніі і на
востраве Руген, дзе ў асноўным жылі славяне. Датчане



пачалі зваць гэты востраў Русінам. У самой Даніі
гаспадарыла Русь. Такая версія, у якую хочаш вер, хочаш не
вер, але і больш бездакорнай я пакуль шо не ведаю.

Падобна было, што Рамана Скірмунта той шчыры
Барысаў інтарэс да назвы краіны не захапіў знянацку. У
добрым настроі пан расказаў яму пра Палабскую Русь —
краіну славян, што ў пятым — шостым стагоддзях ляжала
паўднёвей ад Ругена, на мацерыку, у даліне Лабы — Эльбы
— і адтуль цягнулася на ўсход, да самага Одэра. Яе сталіцай
быў Старагорад, што ў немцаў цяпер Ольдэнбургам
завецца. І, што паказальна, казаў палагоднены пан, да
Палабскай Русі адносіліся таксама лужыцкія сербы.

— А шо далей?.. Мой дзед Аляксандр, калі вучыўся ў
Германіі, зацікавіўся лужыцкімі сербамі, у іх за галоўнае
места быў горад Берлін... Яны і цяпер не звяліся. Дзеда
захапіла падабенства мовы лужыцкіх сербаў з мовай нашых
мужыкоў, беларусаў,— сваякі! Сербы… сорбы… сябры —
словы, а значэнне адно. Недзе нашы з імі шляхі-дарогі
перакрыжоўваліся, недзе была агульная пупавіна. А тута,—
кінуў рукой наўзбоч,— у часы Герадота гаспадарыла
кельцкае племя неўраў. Неўры пакінулі пра сябе памяць у
назвах Клецк, Галацк, Арэса, Дрыса, Пліса, Уса, Наўра,
Нёман, Нярыс — шмат слядоў. Пасля неўраў нашы
прасцягі занялі плямёны зноў жа славянскага кораня —
дрыгавічы, крывічы, радзімічы... Чуў? Вось толькі пра іх
мову, чым яна адрознівалася ад нашай, не скажу табе,
малайцу, бо сам не ведаю. Жылі тут таксама плямёны, якія
ў дзевятнаццатым стагоддзі пачалі звацца балтамі —
жмудзіны, аўкшайты, латгалы, яцвягі, куршы, зямгалы,
селы... Яны ўрэшце былі выцеснены туды, адкуль і
прыйшлі, альбо растварыліся ў мясцовых плямёнах.
Поўнай карціны няма. А вось Палабская Русь, у



прыватнасці, частка лужыцкіх сербаў, парусаў, альбо
прусаў, рушылі сюды, у нашы землі, паколькі на іх з
перанасычанага насельніцтвам захаду пачалі ціснуць
германцы. Аселыя і ціхамірныя тутэйшыя плямёны
параўнаўча лёгка паддаліся ўплыву гасцей. У сваім
гаспадарчым і культурным развіцці тыя былі мудрэй ад іх,
дый то казаць — прускі кароль Міндоўг прывёў з сабой
вялікую літву, гэта значыць дружыну — трыццаць тысяч
палабскіх рыцараў, закутых у латы. Сіла!

— Во дзіва было! — усклікнуў Барыс.
— Шо яшчэ?.. Да з’яўлення Міндоўга шлях сюды, у

Полацкае і Тураўскае княствы, на Берасцейшчыну, Мазыр,
Сураж, пракладвалі з Прусіі ваяўнічыя князі Кернус,
Мінгайла, Рынгольт — бацька Міндоўга, а таксама князь
Скірмунт, ад якога мой род.

— Што вы кажаце?!
— Шо чуеш... Расейскі гісторык Салаўёў, вывучаючы

летапісы, зазначыў: на пачатку дванаццатага стагоддзя
зафіксавана каля трох дзесяткаў налётаў «літоўцаў» на
Полацкае княства. Тыя налёты й скончыліся ўрэшце на
Міндоўгу. На ўтварэнні тут новай Русі, шо стала звацца
Літвою. Мой дзед называў палабскіх славян каланістамі.
Каланісты змяшаліся з мясцовымі плямёнамі і рэшткамі
балтаў. Вось табе повязь плямёнаў, у якой галоўную
скрыпку ўжо гралі прышлыя на чале з Міндоўгам. Яны і
заснавалі Вялікае Княства Літоўскае і Рускае са сталіцай у
Наваградку, потым — у Вільні. Уяўляеш?.. Нас часам
называюць продкамі русаў. Мы стварылі краіну,
сфарміравалі народ, за які і сёння нікому не сорам. Адно на
ўсход і на поўдзень ад нас жылі маскавіты і русы… русы
таксама — на землях Украіны. Царква у нас была адна —
руская. Толькі там ужо іншыя варункі гісторыі.



Барыс слухаў сцішана, раскрыўшы рот: гэтак глыбока
чалавек залез у мінуўшчыну! Ажно дух захоплівала. Не ўсё
проста ўкладвалася ў памяці.

— Расейскія землі засялялі мала цывілізаваныя
плямёны фінска-цюркскага паходжання. І яны спакваля
паддаліся славянскай каланізацыі. Яе распачалі з
Ноўгарада палабскія славяне з вядомым князем Рурыкам з
Любека, а паўднёвей моцны ўплыў аказала Кіеўская Русь,
ад якой маскавіты і перахапілі назоў — Русь. Зрэшты, у
Расеі на ўсё гэта напушчана шмат туману,— тлумачыў пан,
— няхай яго пярун растрасе! Імператрыца Екацярына II
паставіла перад сваімі вучонымі задачу: перарабіць на
паперы мінуўшчыну на карысць Расеі. Хіжая імперыя
адсекла ад нас памяць, збэсціла гісторыю, замяніла ў ХІХ
стагоддзі назву Літва на «Белоруссия», а потым наогул —
на Паўночна-Заходні край.

— А што, пане Раман, і Літва славянскім племем была?
— Ды не, Барыс — Пятроў сын, як ні дзіўна, у гісторыі

ўсё пераблыталася... А ты, напэўна, пра сучасную Літву?..
— Так.
— На тыя даты, калі мой далёкі продак хадзіў на ўсход,

Лютвою, або Літвою называлі палабскае ваяўнічае племя
люцічаў, якое межавала з лужыцкімі сербамі. Ёсць
меркаванне, шо тая Літва перапаўзла па ўзбярэжжы
Балтыйскага мора ў Прусію і трапіла пад уладу Міндоўга.
Таму Міндоўг, каланізуючы далей разам з Літвою ўсходнія
землі, і назваў дзяржаву Вялікім Княствам Літоўскім і
Рускім, уважаючы на разлеглую Палабскую Русь. Да ВКЛ
потым дадалося яшчэ і слова «Жамойцкае», гэта калі ў 1411
годзе Жамойцію, пра якую ты спытаўся, далучылі да
Вялікага Княства... Толькі ў 1918 годзе яна прыгарнула сабе
згубленую намі назву «Літва».



— Дзякуй... Гэтак багата вы мне патлумачылі. Па
досведу — ведах святлейшы пан, пэўна, заткнуў бы за пояс
прафесара!

— Так... Жалю варта, але ж у польскай і расейскай
навуках мала якіх прафесараў гэта цікавіць.

— І ўсё ж: чаму назвалі наш народ гэтым словам —
беларусы?

— Любіш ты, вольны казак, да сэнсу даходзіць! — ухвала
і дакор чуліся разам у голасе пана. — Не ведаю, чаму, але
Белай Руссю і раней зваліся землі ўсходняй часткі нашай
краіны. Вядома і тое, што ў Масковіі ў сівыя вякі было слова
«белорусец». Гэтак звалі там ліцвінаў і, магчыма, казакоў
захопленых у палон, калі тыя рабіліся вернападданымі.
Вось, адштурхнуўшыся адтуль, ужо ў часы Пушкіна, Гогаля,
пэўна, і далі нам назву. Альбо не?..

Пралётка неўзабаве прывезла іх да маёнтка — велічнага
гмаху на два паверхі. Пры маёнтку быў велічны парк.
Скірмунт перадаў пралётку ў рукі прыслугі і прапанаваў
госцю невялікую прагулку па ўходжаным парку:

— Я мушу закончыць нашу гутарку. Мне зразумелыя
памкненні, настроі ўсіх беларусаў Крэсаў Усходніх, іх мары
пра лучнасць. Калі па жывому раздзёрта краіна, каму не
баліць? Але ж я буржуй, і маё месца, даруй, пане-браце,
пад лаўкай — там, каб баяць байкі і трызніць гісторыяй.
Такое ў мяне новае становішча, хоць мяне і лічаць
палітыкам. Цяпер я адначасова — дома і ў эміграцыі.

У словах пана пачувалася ўдаўнелая горыч.
— Цяпер прабіў час такіх палітыкаў, як Браніслаў

Тарашкевіч — вучоны, не эксплуататар, не чужак, малады,
таленавіты, выдаў першую граматыку беларускай мовы. Ты
што-небудзь чуў пра яго?

— А як жа! Тарашкевіч заснаваў Беларускі пасольскі



клуб у сейме. Сябры клуба моцна крытыкуюць польскі ўрад
за парушэнні законаў дзяржавы, адстойваюць правы
беларусаў. Да Моталя тое-сёе даходзіць. Газеты чытаем.

— То і добра. У кожнага месца ёсць свой дух. І я там
штаны праціраю,— пажартаваў Скірмунт з ранейшай
сумнай усмешкай.— Не давялося, аднак, паслужыць сваёй
зямлі, свайму народу, ну, скажам, так, як таго хацелася б,—
і ў наступны момант сенатар падаў яму руку на развітанне:
— Паклон Пісарчукам! Скажы бацьку, шо я шкадую сялян і
зычу ўсім-усім поспеху, табе, вісусу,— таксама. Адно: не ў
разбурэнні жыцця! Тым часам.

Барыс вяртаўся дадому з багатымі ўражаннямі ад новых
знаёмстваў у Парэччы, а найбольш — ад сустрэчы твар у
твар з тыповым «класавым ворагам», які тым не менш даў
яму ўрок прастаты і вытанчанасці, аб’ёмнага бачання
грамадскіх з’яў і працэсаў, да якіх ён самахоць спрабаваў
далучыцца ў Расеі.

5

Мінула нешта ці не тры гады пасля таго выпадкам
дараванага яму знаёмства са Скірмунтам; Барыс колькі
разоў успамінаў пана з асаблівай выразнасцю,
задавальненнем і сумам.

Першы раз, бадай, калі даведаўся пра арышт польскай
дэфензівай у студзені 1927 года Браніслава Тарашкевіча і
ягоных паплечнікаў, паслоў польскага сейма. Іхняя
дзейнасць у Варшаве, нягледзячы на забарону беларускага
друку, рабілася ўсё больш вядомай, калі не сказаць
скандальнай. Яна, тая дзейнасць, выклікала ўхвалу і
ўдзячнасць, падтрымку ў насельніцтва Крэсаў Усходніх.



Камуністычная партыя Заходняй Беларусі звярнулася да
сваіх землякоў, рабочых і сялян, з улёткай:

Далоў фашыстоўскую самаволю!
Неадкладна вызваліць усіх палітычных вязьняў!

Далоў правакацыйныя пляны Пілсудскага супроць
рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі!

Асобныя абзацы ўлёткі Барыс перачытваў для сябе і
адданых сваіх слухачоў з мотальскай спулкі па некалькі
разоў. І кожны раз у яго замірала сэрца пры ўяўленні
агульнай карціны таго, што дзеелася на паняволенай зямлі
беларусаў:

Азвярэлы польскі фашызм становіцца ўсё больш
жорсткім… Хваля дзікіх рэпрэсыяў перакочваецца па ўсім
краі. Масавыя арышты і вобыскі, арышт пяці паслоў —
прадстаўнікоў ад радыкальных сялянскіх арганізацыяў,
нялюдскія катаванні і здзекі з арыштаваных, разгром
беларускіх культурна-асьветных і кааператыўных устаноў —
вось вынік «супакаення крэсаў» крывавымі наезьнікамі
Пілсудскага.

…Некалькім арыштаваным пракуратура дамагаецца
сьмяротных прысудаў. Шмат арыштаваных сыйдуць у
магілу, ня вытрымаўшы катаванняў і турэмнага рэжыму.

Клясавая нянавісьць буржуазіі ня мае межаў.
Таварышы рабочыя і сяляне!
Нэндза даводзе масы да роспачы; эканамічнае, палітычнае

і нацыянальнае прыгнечванне акупантаў, катаванні
дэфензывы нястрымана піхаюць іх на крывавую клясавую
помсту. Аднак, таварышы, час расплаты яшчэ ня прыйшоў.
Усялякі ўзброены выступ у сучасны момант, адарваны ад



супольнага выступлення з рабочымі і сялянамі Польшчы і
Заходняй Украіны, засуджаны на няўдачу, будзе лёгка
патоплены ў крыві, сыграе на руку Пілсудскаму, які гэтага і
чакае, да гэтага і імкнецца.

Таварышы рабочыя і сяляне!
Мы павінны проціпаставіцца пагромам фашыстоўскага

ўраду, мы можам не дапусьціць да далейшых рэпрэсіяў толькі
праз паўторныя масавыя палітычныя выступы рабочых,
сялян і ўсіх працоўных — ня толькі Заходняй Беларусі, але і
Заходняй Украіны і ўсяе Польшчы.

Па ўсіх фабрыках, заводах, у варштатах і прафсаюзах, ва
ўсіх вёсках, маёнтках, тартаках, усе гурткі Грамады, школы,
усе культурныя гурткі, гмінныя рады склікайце па колькі
разоў масоўкі, сходы і мітынгі, выносьце самыя вострыя
пратэсты супроць белага тэрору, патрабуйце вызвалення
ўсіх палітычных вязняў, арыштаваных паслоў, якія нават
згодна з польскай канстытуцыяй лічацца недатыкальнымі,
адначасна выказвайце сваю салідарнасьць з імі, пратэстуйце
супраць зламаных правоў рабоча-сялянскіх арганізацыяў.

Склікайце дзеля пратэсту масавыя вулічныя мітынгі…
Стварайце на прадпрыемствах камітэты барацьбы з

фашызмам, а на вёсках — сялянскія камітэты…
Кожны рабочы і селянін паасобна і ўся маса працоўных

цалкам…
У нашай масавасьці і арганізаванасьці наша сіла, бо

супроць масавага руху бяссільны паліцыя і фашысты, бо
фашыстоўскаму ўраду ня хопіць сілаў пераарыштаваць
мільёны працоўных.

На дэманстрацыях арганізуйце масавую рабоча-сялянскую
самаабарону…

Далоў белы тэрор!



На пасяджэнні спулкі Пятро Мінюк паставіў пытанне аб
правядзенні ў Моталі масавай акцыі ў падтрымку ахвяраў
тэрору.

— Якой акцыі? — спытаў брат Васіль.
— Давайце абмяркуем…
— Па-першае,— выказаўся Барыс Рамановіч,— нам

варта выкарыстаць належным чынам легальныя формы.
Таму я прапаную наладзіць сход гуртка Сялянска-
Работніцкай Грамады.

— Правільна! — ухваліў Мінюк, у хаце якога праходзіла
пасяджэнне.

— І зрабіць сход пашыраным…
— Прыняць на ім адозву пратэсту,— унёс прапанову

Язэп Палто.
— Гэта мы зробім.
— А яшчэ, калі зіма сыдзе, наладзім маёўку,— падаў

Хведар Філіновіч.
— То доўга ж чакаць!..
— Чаму? Вольны час мы выкарыстаем на яе падрыхтоўку.
— Хведар мае рацыю… Папрацуем разам з

камсамольцамі. Як, таварыш Кузюр? — звярнуўся Мінюк да
сакратара камсамольскай арганізацыі, які прысутнічаў на
пасяджэнні.

— Але ж… Згодны,— адказаў Сцяпан Кузюр.— Мы цяпер
пад выглядам удзелу ў вясковых зборнях правядзём сходы,
падрыхтуем моладзь.

— Правільна! Дзеля гэтага Філіновіч можа перадаць вам
неабходную літаратуру. А я даю ўлётку, якую Барыс тут
зачытаў. Усяго дзесяць асобнікаў — мала?.. Давядзецца
перапісваць.

— Такой бяды! Гэта мы ўмеем рабіць. Доўгі тэкст,
карацейшым зробім.



— Вясёлая ў вас праца, аднак, пане сакратар
камсамольскай арганізацыі,— пажартаваў Барыс Рамановіч.
— Ходзіце да дзевак, танцуеце з імі, за цыцкі іх мацаеце,
паперкі засоўваеце за пазуху, а лічыцца, што праводзіце
масавую палітычную работу!

— То калі гаспадару Барысу зайздросна,— з усмешкай
парыраваў Сцяпан,— проша, пане, разам з намі ў
падарожжа па вёсках.

— Во, гэта было б дарэчы,— засмяяўся Мінюк.— Улёткі
ж Барыс ужо на памяць ведае. Падымі сярод ночы — як
ойча наш прачытае! Ды годзе. Час разыходзіцца.

То быў цяжкі год, калі багата людзей галадала.
Шукаючы, як выбавіцца ад галечы і нэндзы, не адна
сялянская сям’я пакінула сваю радзіму — паехалі на край
свету: у Злучаныя Штаты Амерыкі, Аргенціну, Аўстралію.

З надыходам вясны пагроза галоднай смерці
павялічвалася, і, бадай, гэтая акалічнасць не ў апошнюю
чаргу паспрыяла таму, што на мітынг пад Моталем, у
зялёным гайку, сабраліся некалькі соцень тутэйшых.

— Таварышы! — звярнуўся да іх Пятро Мінюк.— Жніво
галоднай смерці ўзрастае. Спажылі насенне, бульбу, звялі
жывёліну… Многія, з дазволу сказаць, харчуюцца драўлянай
карой, адыходамі. Жабруюць. І застануцца палі
незасеянымі, а там будзе яшчэ большы недарод —
паўсюдны голад, масавае выміранне. Хто віноўнік усёй
гэтай злыбеды — усё большай нястачы і голаду?

Натоўп ажыў, пачуліся воклічы:
— Паны і абшарнікі!
— Фашыстоўскі ўрад…
— Бяспраўе і здзекі…
— Няма змогі з-за падаткаў!
— Таварышы, дзе выйсце?..



— А яно ў нашай супольнай барацьбе, у тым, каб
паказаць панам, што мы таксама людзі і што нам не
канешне жыць тут на правах рольнічага быдла.

Да локця Барыса дакрануўся Сцяпан Кузюр, танклявы,
энергічны ў рухах:

— Спадар Барыс, зусім не выключана, што за намі
сочыць не адна пара вачэй шпегаў. Таму рэзалюцыю
мітынгу, якую вы падрыхтавалі, няхай зачытае нехта іншы.
Як вы лічыце, магу я гэта зрабіць?..

— Меціш у героі, Сцяпане?
— Ды не-е! — пачырванеў Кузюр.
— Я чалавек не горды! — і Барыс перадаў камсамольцу

сагнуты ў чатыры столкі ліст.
У лютым 1928 года пачаўся доўгі — ён закончыўся ажно ў

маі — судовы працэс, узбуджаны дыктатарскім рэжымам
Юзафа Пілсудскага супроць 56 дзеячаў патрыятычнага і
пракамуністычнага руху, пераважна актыву Беларускай
Сялянска-Работніцкай Грамады. Патрапіла на кручок
дэфензівы і мотальская спулка. Яшчэ летась арыштавалі
Пятра Мінюка, а неўзабаве і ягонага брата Васіля. Далей
пры вобыску ў доме Мікалая Мінюка, аддаленага родзіча
тых Мінюкоў, знайшлі паказальныя лісты і шыфраграмы,
якія вывелі следчых на сакратара камсамольскай ячэйкі
Сцяпана Кузюра.

У абвінаваўчым акце, складзеным пракурорам
Драгічынскага павета, значылася:

Мінюка арыштавалі ў чэрвені 1927 года. Ён прызнаўся, што
быў сябрам камуністычнай арганізацыі, у якую яго ўцягнулі
Кузюр Сцяпан і Рамановіч Барыс (псеўданім Пісарчук). Іх
ячэйка падпарадкоўвалася падрайкаму ў Крывіцах, а калі
Мінюк быў у войску, райкам перабазіраваўся ў Моталь. Мінюк
заявіў, што пасля службы «адышоў ад палітыкі». Рамановіч



Барыс на допыце не прызнаўся, што належаў да партыі.
Мінюк Мікалай Фёдаравіч, 23 гады, і Рамановіч Барыс

Пятровіч, 23 гады, за прыналежнасць да КПЗБ
абвінавачваюцца па арт. 102 ч. 1 КК і на аснове артыкулаў 208 і
523 КПК. Гэту справу належыць разглядзець у Пінскім
акруговым судзе.

На шчасце, Рамановічу не давялося доўга нудзіцца як
арыштанту. Дапамог выпадак. Калі ён сядзеў у Пінску ў
казённым памяшканні перад дзвярыма следчага і чакаў
сваёй чаргі на допыт, у пакой зайшла пані, як потым
высветлілася, жонка следчага. Выхаваны ў лепшых
традыцыях былога, паламанага ўшчэнт свету, Барыс устаў,
пакланіўся ёй і адчыніў дзверы ў пакой начальніка. Пані
была ўражана высакароднымі манерамі арыштанта і
папрасіла мужа адпусціць яго на волю, што той і зрабіў.

Лёс быў літасцівы да маладых людзей — да Барыса, як,
зрэшты, і да зняволенага Сцяпана Кузюра. Нейкі іншы
шчаслівы выпадак дапамог Сцяпану ўцячы з пастарунка.
Проста ў наручніках. Пэўны час ён хаваўся ў знаёмых, а
калі паліцыя напала на след, яшчэ раз уцёк, цяпер ужо за
мяжу — туды, дзе Саветы.

Прысуд сабе зняволеныя не доўга чакалі. Тарашкевічу
далі дванаццаць гадоў турэмнага зняволення, Мінюкам —
па пяць… Іншым — таксама турма.

І цяпер Барыса непакоіла тое, што Тарашкевіч, на якога
паказаў яму памешчык Скірмунт як на цэнтральную фігуру
ў легальным беларускім руху і на якога пан, як і багата хто
з беларусаў, ускладваў свае спадзяванні, апынуўся за
кратамі. Гэта ўвогуле быў жорсткі рэпрэсіўны ўдар
пілсудчыкаў па беларусах, па іх самавітым духу, па душах,
паняволеных, але пакуль незламаных.

Не ўсе арыштаваныя, праўда, з годнасцю выйшлі з



паказальнага антыбеларускага працэсу, наколькі
буфанаднага, настолькі й аблуднага. Пасля хадзіла
пагалоска, што нехта Радзіслаў або Радаслаў Астроўскі,
што, між іншым, з’яўляўся ўдзельнікам Усебеларускага
кангрэса, а потым і Слуцкага збройнага чыну і які ачольваў
у Вільні Беларускі кааперацыйны банк ды фінансаваў
камуністычны рух у Крэсах Усходніх, памяняў погляды,
выракся сваіх сяброў, стаў выступаць за супрацоўніцтва
беларусаў з санацыяй. Усе дзівіліся гэтаму. А што было ў
галаве Астроўскага — аднаму Богу вядома.

Пасля гэткіх страт і няўдач камуністычны рух прыціх і
месцамі рассыпаўся, часткова падаўся ў падполле. Тлела да
пары да часу агорнутае шэрым попелам вуголле і ў Моталі.
Барыс адчуваў яго, але ладу ў думках больш не было, дый
ішлі тыя думкі ўжо трохі іншым парадкам.

Неяк у бацькавай бібліятэцы знайшоў ён тоненькую, бы
наліснік, брашурку. Уласна, бацька ж і параіў яму яе
пачытаць. На вокладцы было пазначана: А. Бяроза.
«Расейска-польскі баль і беларускае пахмелле». Кніжачка
была выдадзена ў Пінску ў друкарні «Hasto» ў 1921 годзе.

У даўно мінулыя часы жорсткіх войнаў, — чытаў Барыс,—
калі адно з дзікіх плямёнаў перамагала другое слабейшае племя,
тагды пераможцы на полі бітвы святкавалі сваю перамогу:
усім палонным скручвалі вяроўкамі рукі і ногі, раскладвалі іх
па зямлі і клалі на іх дошкі, пакрывалі тыя дошкі каберцамі, а
затым садзіліся самі, пяялі песні, пілі хмельны напітак і,
напіўшыся п’янымі, танцавалі на гэтых дошках. Стогны і
крыкі абяздоленых палонных, што ляжалі пад дошкамі, яшчэ
больш весялілі падгулялых пераможцаў і заглушаліся музыкай,
смехам, п’янымі крыкамі…



І далей невядомы Барысу аўтар перакідваў масток ад
плямёнаў у бліжэйшыя гады і сучаснасць, калі ўжо цэлыя
народы, якія лічылі сябе культурнымі, перамагалі ў вайне
слабейшых за сябе і святкавалі перамогу, акурат як тыя
дзікія плямёны, толькі замест дошак яны накладвалі на
забраны народ і яго зямлю іншы прэс — свае дзяржаўныя
ўстановы, сваю чужацкую культуру, мову і рэлігію. Гэтак
рабіла Расея ў дачыненні да Польшчы і Беларусі. «Расейскія
чыноўнікі,— чытаў Барыс,— зусім не разумелі мясцовай — ні
польскай, ні беларускай — мовы і ва ўсіх установах пісалі і
гутарылі толькі на расейскай мове, нават забаранялася
зварочвацца да чыноўнікаў на польскай ці беларускай мове».

Брашура захапіла Барыса так, што асобныя старонкі ён
перачытваў па некалькі разоў.

Аўтар выказваў сваё крайняе здзіўленне ад Польшчы.
Яна ж толькі што вырвалася з расейскіх ціскоў, нямецкай
акупацыі, а як ужо набыла крышачку моцы, стала на шлях
сваіх жа прыгнятальнікаў. Польскі рэжым пад выглядам
барацьбы з бальшавікамі заняў амаль усю Беларусь,
кажучы сабе і ўсяму свету, што польскія войскі займаюць не
беларускія землі, а гістарычныя абшары Польшчы. Ён
крычаць на ўвесь свет: «Нема жаднэй Бялорусі. Ёсьць толькі
вялікая ад мора да мора Польшча!» З другога боку савецкі
ўрад, лічачы Беларусь «заходняй вобласцю Расеі», таксама
пхае Чырвоную Армію на беларускія землі.

Аўтар яскрава высвечваў самае вялікае ліха тутэйшых,
ён быццам цвікі забіваў у свядомасць Барыса, ставячы адно
за адным пытанні:

Якім чынам Польшча з прыгнечанай зрабілася
прыгнятальніцай?

Чаму польская ўлада ў 1919 годзе разагнала беларускі ўрад у



Менску і сяброў яго кінула ў турму?
З якой прычыны зачынены ў Гародні беларускі

Нацыянальны камітэт і польскія жандары арыштавалі
беларускіх дзеячаў?

Чаму арыштоўваюць беларускіх вучыцеляў і высылаюць у
канцэнтрацыйныя лагеры?

Чаму польская ўлада перашкаджае адкрываць беларускія
школы і польскія жандары збіваюць сялян, якія патрабуюць
для сваіх дзяцей беларускамоўнага навучання?

Чаму, урэшце, польская ўлада закрывае беларускія газеты і
наогул не дае свабодна развівацца нацыянальным беларускім
арганізацыям, не хоча існавання незалежнай Беларусі?..

Усе гэтыя пытанні неаднойчы задаваў сабе і Барыс, але
яны не выклікалі такой выразнай трывогі і болю, пакуль не
былі прачытаны ў кніжцы. Друк надаваў ім як бы законны
статус, сілу, яскравасць.

Расейскі ўціск польскага народа ўзгадаваў у асяродку яго
нацыянальнай арыстакратыі, што ачольвае цяпер польскую
палітыку, страшэнную нянавісць да ўсяго расейскага і
наогул усяго няпольскага. Толькі цяпер беларускі народ
ляжаў пад «культурным» прэсам, пад тоўстымі дошкамі
Польшчы, а паны балявалі, седзячы зверху.

Па даручэнні бацькі Барыс вёз мёд у Парэчча для купца
Клямкі. Гэта быў прысадзісты, з агніста-рыжай бародкай і
шырокай пляшынай на макаўцы гном, акурат так ён
успрымаўся. А прозвішча — Клямка — далі яму, пэўна, з-за
шырокага пляскатага носа, якім ён прынюхваўся да ўсяго,
што пахла.

Клямка ўзважыў мёд, зазірнуўшы пры гэтым у бітоны,
запісаў вагy, падлічыў, колькі ён будзе вінен грошай, і даў
Барысу распіску. Не выключана, што рахуба абяцала яму



добры прыбытак. Уткнуўшыся на момант невялікімі
мітуслівымі вочкамі ў Барысаў пагляд, глыбокі і доўгі, ён
усміхнуўся:

— Мёд — скарб спрадвечны. Проша, пане, у хату!
Яны селі за стол, накрыты белым абрусам, узялі па

келіху.
— За здароўе пчаляра селяніна Пятра Рамaновіча! —

абвясціў Клямка.
— Дзякуй, пане дабрадзею! Такіх людзей, як мой бацька,

сапраўды мала, і яны мацуюць падмурак, на якім мы
седзімо.

— Ото ж, ото ж, святая праўда!
Закусвалі хлебам з салам, пахучым мёдам з салёнымі

агуркамі.
— Такія людзі — як дойліды. Не тое што мы з вамі!
— А што — мы?..
— Бы тыя вусені на капусце! — пацвельваючы, сказаў

Барыс.
Вочы ў Клямкі пашырэлі.
— Гм… Бачу, млоды пан не знайшоў для сябе вартага

занятку ў польскай дзяржаве?
— Напэўна… Толькі мне хацелася б зразумець, пане

Клямка: што такое «варты занятак»? І ці вартым жыцця,
скажам, было тое, чым займаліся тут, у Парэччы, паны
Скірмунты, дзед і бацька яснавяльможнага пана Рамана?

— То Скірмунты стварылі вытворчасць, якую парушыла
вайна. Суконная фабрыка вывезена.

— Так, але ж я ўдакладню пытанне: ці варта мне,
скажам, нажываць дабро і быць панам сабе і людзям, быць,
напрыклад, памешчыкам Скірмунтам?

— О-о, пся маць, чаго захацеў млоды хлоп, га? Цікава ж,
якая планіда прадвызначае твой шлях у жыцці?



— Я пра гэта не ведаю. Але ў той мой прыезд сюды,
пане дабрадзею, я меў сустрэчу з панам Раманам
Скірмунтам, і пасля працяглай размовы з ім у мяне ўзніклі
пытанні.

— Да яго?.. Але ж, ён цяпер у Варшаве. Маёнткам
правіць ягоная сястра.

— Пане а пане, пытанне да вас: ці варты чалавечай
годнасці ваш занятак? Як купец вы шукаеце свой інтарэс і
на тым спакваля нажываеце сабе капітал? Добра гэта ці не?
І ці мае чалавечую годнасць памешчык Скірмунт, на якога
працуюць сяляне? Як лічыце?

У Клямкі вочы яшчэ больш акругліліcя, і ён прашаптаў:
— Свента Марыя! Што я чую: ты камуніст?..
Барыс вытрымаў яго дапытлівы позірк:
— Вас цікавіць мой светапогляд? Калі так, адкажу.

Жывучы ў Расеі, я сустракаў камуністаў. Я слухаў іхнія
прамовы. Але мне не прыходзіла ў голаў, што трэба
выслухаць яшчэ і процілеглы бок. Цяпер я спрабую
кампенсаваць свой пралік і, вядома ж, з вашага дазволу,
стаўлю пытанні.

— Не тшэба! — усклікнуў устрывожаны Клямка.— У
Польшчы, дзе правіць маршалак Пілсудскі, такія пытанні
задаваць нікому не дазволена! Дый хто можа вызначыць
годнасць чалавека, апроч самога Пана Бога? На памeшчыка
Рамана Скірмунта сяляне моляцца… Пан Раман пераняў ад
сваіх продкаў найлепшыя прыкметы і стаў дбайным
гаспадаром. Ён людзяны. Ён добры для сваіх і тутэйшых
сялян — не адной збяднелай сям’і ў вёсцы памог, прывёз,
парэзаў і пакалоў дровы зімою. Няхай сабе і з дапамогай
іншых людзей. А вясною, калі ў каго выходзіць належны
запас, падсыпле зерня ў сялянскі засек. Грэх, велькі грэх,
пся маць, ставіць пад сумненне чалавечую годнасць



Скірмунтаў.
Слухаючы палкую тыраду пана Клямкі, Барыс Рамановіч

стрымана і патаемна ўсміхаўся. Ён папрасіў купца не
крыўдаваць на яго. Вяртаючыся дадому, ён наўмысля
праехаў паўз панскі маёнтак, зазірнуў у парк. Праехаў тым
самым гаем з апалым на гэты момант лісцем, адкуль, як
цуд, тады выскачыла панская пралётка.

Праз душу прайшлі чарадой успаміны, ляжалі там
светлы сум і захапленне памешчыкам, грамадзянінам,
палітыкам — асобай, якая па кропельках сабрала ў сабе і
ўвасабляла яскрава ўсё адметнае, пракаветнае,
бацькоўскае, беларускае, знаёмае, блізкае — як не саму
Айчыну.

Але ж паціху адышлі кудысьці далей, упарадкаваліся,
няйначай леглі на дно, у запас і гэтыя ўражанні, уяўленні.
Жыццё рухалася незалежна ад волі аднаго чалавека — імя
якому ці то Барыс, ці Пятро, ці Раман… Жыццё ўводзіла ў
новыя лабірынты і патрабавала волі, энергіі, каб у іх
разабрацца. А маладосць — ліхадзейка, яна брала сваё. І
неўзабаве гарачае бунтарскае сэрца Барыса перайшло на
іншыя рытмы. Яно гарнулася ўжо, бадай, не столькі да
палітыкі, колькі да дзяўчат.

Пасля праведзеных пэўным чынам агледзін, выбару і
выбракоўкі нявест на зборнях, ён спыніўся на Ганне, гожай
дзяўчыне, дачцэ Пятра і Параскі Міховічаў. То была
сялянская сям’я, самавітая, дружная, у якой шмат працавалі
і, займеўшы ўдачу, купілі сячкарню, пабудавалі млын, пры
якім вецер варушыўся за паслугача.

Пісарчукі тым часам прыдбалі не менш хітрую рэч —
малатарню.

Яны сябравалі сем’ямі, і, калі Пятро Міховіч заўчасна
памёр, Пятро Рамановіч навучыў яго сыноў, Мікалая і



Паўла, пчалярству дзеля таго, каб і яны ўзбіліся на поспех
у працы на зямлі. І была ў іх сястра… Юная вёрткая
Міхавічанка Ганна. Яна неўзабаве аформілася і выспела
вабнай сялянкай, шчырай, безадказнай у працы. Маючы
пэўнае ўяўленне аб дзявочай годнасці, яна нявесцілася і
кідала на хлопцаў доўгія дапытлівыя позіркі. Барыс ацаніў у
ёй гібкасць і дакладнасць рухаў, грацыю і спрыт у танцах,
своеасаблівы тэмбр, напеўнасць голасу.

Дай ужэ ж вэс-на,
Дай ужэ ж красна-а.
Із стріх во-да ка-пле,
Із стріх вода кап-ле-е,
Да-а-й із стріх во-да кап-ле.
Мо-ло-до-му плэ-ска-ры-ку
Бы-стра рыч-ка пах-нэ,
Быс-тра рыч-ка пах-нэ,
Бы-стра рыч-ка пах-нэ.

Улетку яны з Ганнай заплывалі на возера; іх яно цешыла
шырокай прасторай, лёгкімі хвалямі, якія ледзь-ледзь
гойдалі човен. Вабілі вока спакойныя плёсы, трыснягі і
дзівосна свежыя лілеі. Ім здавалася, што вадзяны водар і
водар лілей нельга перадаць на словах, што ўсім гэтым
поўніцца не толькі возера, але і самі яны. Уражанні надоўга
заставаліся ў сэрцы. Адпачывалі на невялікай зялёнай і
мурожнай выспе. У прыродзе наогул усё было такое
дзівосна цнатлівае, новае і заўсёднае, вечнае… Ім таксама
здавалася, што на чоўне яны прастуюць у вечнасць і што
ніколі не скончыцца той шчаслівы рух.

Пасля прагулкі па Мотальскім возеры з твару Ганны



доўга не знікала патаемная і шчасная ўсмешка, у яе голасе
была сама мілагучнасць. Якраз у адну з такіх хвілін ёй пад
сэрца і пастукалася сваім сэрцайкам Маня.

Барыса Рамановіча вось-вось павінны былі прызваць на
службу ў хвалёнае польскае войска, а гэта значыла, што ён
часова мусіў развітацца як з бацькоўскай хатай, так і з
асяродкам усіх уцех, летуценняў. Дома захваляваліся,
асабліва Аксіння-маці, якой стала вядома пра ягоны вялікі
грэх перад Ганнай Міхавічанкай. І, каб улагодзіць падзeі,
Барыс за дзень да свайго ад’езду ў бок Варшавы знайшоў на
пагулянцы сваю мілаху, вядома, замружаную, сумную, хоць
і бойкую (не хацела выгляду падаваць, што ёй блага), павёў
да бацькоўскае хаты. Але Ганна, як толькі даведалася пра
намер Барысa ў гэты дзень, у гэты момант назваць яе перад
Пятром і Аксінняй Пісарчукамі сваёй жонкай, надта
збянтэжылася. Яна адчула сорам і страх у душы ды
заўпарцілася на самым падворку. Тады Барыс падхапіў яе
на рукі. Ганна ж, нягледзячы на свой зняважаны гонар, а
можа, якраз і таму, гарнулася да гожага хлопца і зблізку
яшчэ больш бунтавала сэрца яму. Ён унёс яе ў хату,
паставіў побач з сабой. Ганна не ведала, куды вачэй
дзяваць. А ў Аксінні пры ўсведамленні гэтакай дзеі сэрца
закалацілася ад неспакою.

Барыс грубавата крыкнуў:
— Мама, глядзі Ганну, каб не збэсцілася, і не давай

нікому ў крыўду. А я… я тым часам д’яблу гэтаму служыць
буду. Чаго ўталопілася? Я кажу пра Пілсудскага.

— Добра, сынку…
На наступны ж дзень і паехаў. Яго чакаў кавалерыйскі

полк.
А вакол сонца па нябачнай спіралі ў прасторы і часе

раскручваўся ўжо 1929 год…
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Нарадзілася Маня акурат у зімовую сцюжу, пасля
Вадохрышча, калі Зямля круцілася-вярцелася і сціху
выстройвала лёс чалавечы пад знакам Вадалея. Польскія
паны ўсё яшчэ ўладарылі ў Пінску, Янаве, Моталі. Па тым
часе яны ўладарылі на ўсе бакі ад Моталя, гміннага
мястэчка Драгічынскага павета Палескага ваяводства. Ёй жа
спадобілася мець бацькамі карэннага беларуса, старэйшага
сына Пятра Рамановіча — Барыса, высокага, cпраўнага
круглатварага дзецюка, у пары з Ганнай Міховіч, мясцовай
прыгaжуняй, якая станам, гнуткім і ладным, паглядам,
лагодным і ўсмешлівым, пасавала яму.

Маня — першая завязь, а на вочы дзеда — першая
ягадка іхняга, Барыса і Ганны, кахання. Звычайнае
немаўлятка, яна адразу зрабілася лялькай, ад якой чакалі
бог ведае чаго, і — што дзіўна — Маня апраўдвала самыя
лепшыя спадзяванні бацькоў, усёй радзіны ў Моталі і нават
далей, дзе жылі сваякі. Дзяўчынка добра смактала пругкія
Ганніны грудзі, забаўлялася цішай і назіраннем розных
прадметаў, калі яе пакідалі адну. Вадалей-нeбарака, мусіць,
наклаў-такі добры адбітак на яе паводзіны, бо глядзела
Маня-золатка што на матчын твар, што на іншыя твары і
рэчы наўкруг учэпіста, намагаючыся, пэўна, спасцігнуць
нейкую важную для яе патаемнасць.

Яшчэ не споўнілася ёй і годзіка, як Маня стала на ножкі,
пайшла, смеючыся і радуючыся акурат з гэтакай сваёй
праявы болей за бацькоў. Мурашка зусім, яна часам
залазіла пад стол, каб падслухваць, пра што вядуць у
застоллі рэй знаёмыя і незнаёмыя дзядзькі і маладзіцы.



Іх сям’я жыла ў дзедавай хаце, займаючы два пакоі, якія
былі спальняй і кухняй, а яшчэ яны мелі асобныя сені. Ці
трэба казаць, што для малечы Мані, калі яна, стаўшы на
ножкі, пачала бегаць, воля была не толькі тут, але і на
дзедавай палавіне. Дзед наогул меў вялікую прыхільнасць
да ўнучкі. Маючы двух сыноў, ён сумаваў па дачцэ, але дачку
яму Аксіння так і не нарадзіла. Відаць, Маня запаўняла ў
ягонай душы патаемны куточак. Невыпадкова ўнучка
заўжды гарнулася да дзеда. З усёй непасрэднасцю потым
яна будзе цікавіцца яго гаспадарчым заняткам, а ён
адорваць яе ўвагай, пяшчотай. У такім сугуччы і
нараджалася ў іх вышэйшая еднасць, што цешыла ўсіх.

А праца на сялянскім падворку, як і ўвогуле на зямлі,
ішла наплывам, мяняючыся спрадвеку, бы вада ў віры. Гэты
калаўрот, праўда, захапляў больш Маню, унучку Пятра, чым
яе бацьку — Барыса, які пасля службы жаўнерам у Войску
Польскім вярнуўся на бацькоўскі падворак.

У мястэчку, дзе ўсім было цеснавата, шырыўся гандаль,
рамесніцтва, адыходныя промыслы. Сяляне ўладкоўваліся
на працу па найме, утваралі брыгады цесляроў і сталяроў,
рабіліся плесарамі, гэта значыць плытагонамі, на Ясельдзе
і іншых водных шляхах. Ім, дзецям прыроды, з нейкага часу
мроіліся вандроўкі, прыгоды і грошы, зразумела, здабытыя
сваім мазалём. Дзяўчаты, дарэчы, больш трымаліся
спрадвечнага — разам з мацяркамі і бабулямі працавалі ў
сядзібах, у полі, апрацоўвалі і пралі лён, воўну, спявалі за
прасніцамі, ткалі шыкоўныя посцілкі, прасцірадлы, ручнікі,
абшывалі сябе і радзіну.

У адвольным замесе сялянскіх традыцый і вольных
рамесніцкіх ды рыначных веянняў Барыс Рамановіч шукаў
сваё месца і нарэшце знайшоў.

У гмінным мястэчку акурат стваралася пажарная



служба. Узначальваў яе пан Юргенсан, казалі, латыш. От
Барыс і аддаў ёй перавагу — стаў стражакам. Гэтай
падзеяй, а калі больш яскрава — стварэннем пажарнай
каланчы ў Моталі, можна сказаць, і было адзначана
дзесяцігоддзе польскай акупацыі заходняй Беларусі, што,
паводле Рыжскага польска-расейскага «мірнага дагавору»
1921 года, стала калоніяй Польшчы.

Сярод цывільнага люду пажарнікі мелі адметнасць —
зашпільваліся на адмысловыя казённыя гузікі. Барыс,
праўда, бачыў у польскім мундзіры нешта большае, чым
наданне годнасці стражнікам. Актывізавалася палітыка
польскіх паноў па прышчэпліванні сваёй нацыянальнай
акрасы зямлі беларусаў. Іх клопат быў зразумелы. Урад
Пілсудскага непакоіла нарастанне бальшавіцкіх і наогул
вызваленчых настрояў у жыхароў шматлікіх гмін і паветаў.
На гэтыя зрухі Барыс Рамановіч глядзеў як на спробу
няшчаснага люду вылезці з-пад дошак (на якіх паны
балявалі) на свет белы. Пры гэтым вызначалася цяга
мужыкоў на ўсход, да аб’яднання з той часткай Беларусі,
дзе, як лічылася, справядлівасць ходзіць пад чырвонымі
штандарамі.

З інфармацыі, якой часам пан Юргенсан дзяліўся са
стражакамі, Барыс цяміў, што, насуперак волі ўладаў,
спакваля расхістваецца ды расхістваецца акупацыйны
рэжым на Крэсах Усходніх. Гэтаму спрыялі выступленні
сялян: Косаўскае (з расстрэлам паўстанцаў з вінтовак і
кулямётаў), Асташынскае, а неўзабаве і Кобрынскае
ўзброенае… Магчыма, там недзе пратэст быў больш
рашучы і смелы, чым у Моталі, аднак жа і тут спакой час ад
часу парушалі ўлёткі, якія распаўсюджвалі мясцовыя
прыхільнікі ўз’яднання і панаднага камунізму; так што
водсвет тых бліскавіц, як бы далёка яны ні зіхалі, пэўным



чынам даходзіў і сюды. 

Да ўсіх працоўных Заходняй Беларусі!
У апошні час у капіталістычным сьвеце, а асабліва ў

фашыстоўскай Польшчы, разгарнулася шалёная
антысавецкая кампанія. Рымскі папа, рабіны і папы,
буржуазія і сацыял-фашысты адкрыта прапаведуюць новы
крыжовы паход супроць Краіны Саветаў.

У гэтай ганебнай рабоце актыўна дапамагаюць
фашыстоўскай дыктатуры яе сацыял- і нацыянал-
фашыстоўскія агенты (ППС, Бунд, Вызваленне,
Стронніцтво Хлопске, беларускія хадэкі, Сельсаюз, Луцкевіч,
Астроўскі і інш.), прыкрываючыся лжыва-апазіцыйнай
фразай.

У сейме яны галасуюць за ваенны бюджэт і, як
пілсудчыкаўскія сабакі, накідваюцца на камуністычных
дэпутатаў, якія смела і адкрыта заклікаюць працоўных да
рэвалюцыйнай барацьбы, на абарону СССР. Разам з паліцыяй
яны расстрэльваюць дэманстрацыі рабочых і сялян. Разам з
фашыстамі яны зрываюць забастоўкі і душаць іх.

Уся лепшая і значная (больш паловы) зямля знаходзіцца ў
руках невялічкай купкі абшарнікаў, кулакоў і асаднікаў…

Голад на Віленшчыне і паўсюдны неўраджай сталі
бытавым з’явішчам. Зямельная і крэдытная палітыка
фашыстоўскага ўраду ставіць сабе за мэту ўзмацненне і
пашырэнне абшарніцка-кулацкай гаспадаркі і далейшае
паняволенне і руйнаванне бядняцка-серадняцкіх гаспадарак.

Непасільным падаткавым ярмом, памножанымі
штрафамі, нядоімкамі, страхавымі ўзносамі, акцызамі,
мытамі, шарваркамі і іншымі формамі акупацыйнага
грабяжу і кабалы ў цэлым пілсудчыкі вымотваюць з
працоўнага люду ўсе сілы.



Гэтак далей жыць нельга! Гэтак далей пакутаваць і
цярпець ужо ня хочуць і ня могуць нашы працоўныя. Свае
пратэсты і абурэнні ўсё больш і часцей яны выяўляюць у
форме забастовак рабочых і хваляванняў сялян. Забастоўкі
рабочых у Вільні, Пінску, Горадні, крывавыя сутычкі
бядняцка-серадняцкіх мас з паліцыяй і кулакамі ў Лідскім,
Каматлоўскім і Тэраспальскім раёнах, дэманстрацыі
беспрацоўных у Вільні, Пінску, узмоцнены рост
рэвалюцыйных настрояў у арміі, адыход людзей ад
абшарніцка-кулацкіх, фашыстоўскіх ваенных і гаспадарчых
арганізацый — гэта найбольш яскравыя рэвалюцыйныя дзеі за
апошні час.

Ні граша ўраду Пілсудскага-Бартэля, ураду тэрору, голаду і
вайны! Рашуча байкатуйце ўплату падаткаў, не плаціце
ніякіх узносаў у крывавы фонд тэрору і вайны. Адмаўляйцеся
ад усялякіх павіннасцяў. Ганіце прэч паліцыю,
саквэстратараў!

Вільня. Сакавік. 1930 г.

Усё, што ляцела весткай, гучала, крычала, усё
спараджала ў сялян спадзяванні на змены ў жыцці. У
лепшы бок. Бо ў горшы — ужо не было куды!

Тым часам, каб заняць хлопаў ды ўцягнуць іх у
татальныя асіміляцыйныя працэсы і ўмацаваць сваё
палітычнае становішча, хіжы паліцэйскі рэжым пачаў
арганізоўваць розныя дапаможныя каманды з мясцовага
люду. У Моталі стварылі службу «шчэльцаў», ці, больш
дакладна, «стшэльцаў» — стральцоў,— арганізацыю
вайсковага характару з ліку добраахвотнікаў, куды ішлі ў
асноўным дзецюкі, не маючы пэўнага жыццёвага занятку. У



праграму навучальна-выхаваўчай падрыхтоўкі стшэльцаў,
апроч палітыкі і вайсковых заняткаў, уваходзілі фізічныя
практыкаванні і спартыўныя гульні. У Доме людовым час ад
часу наладжваліся і стшэльцаўскія забавы з гармонікам.
Нярэдка яны заканчваліся бойкамі, у якіх супраць
стшэльцаў выступалі мясцовыя патрыёты, інакш кажучы,
хлопцы з пракамуністычнай або камсамольскай рошчынай
у душы.

Барыс па-свойму перажываў падзеі. Як бы там ні было,
але той пажарнай каланчой, узнятай над мястэчкам, паны
дужа дагадзілі маталянам, бо іхнія хаты ў мінулым
неаднойчы гарэлі. Хаты стаялі шчыльна, страха да страхі —
на вальнейшае рассяленне людскога мурашніка тут не
хапала месца. З гэтай прычыны пажар, няўрокам кажучы,
асвойтаўшыся ў нейкай бядачай халупе, мог лёгка злізаць
цэлую вуліцу.

Паны дагадзілі, напэўна, і Барысу, які займеў сталы
занятак, шмат было вольнага часу, нядрэнны заробак.
Цяпер ён дэфіляваў па местачковых вуліцах, гаманкіх ды
зыркіх, у дыхтоўным сінім мундзіры з бліскучымі гузікамі,
— ладны, станісты, спанатраны на гумары і блюзнерстве,
лавіў на сабе доўгія позіркі мясцовых дзяўчат, маладзіц… У
вольныя ад дзяжурства гадзіны, калі Ганна мела адхланне
ад працы ды ласку да яго, стражак Барыс, праўда, бавіўся з
ёй.

Часам з яго ставала ахвоты лавіць рыбу на возеры, але
ж вуды не прызнаваў і аддаваў перавагу рышоўцы. Рыбаліў
не адзін — шукаў хеўру, з якой, як кажуць, і бацьку добра
біць. Разам выбіралі месца і час, каб употай ад спадароў-
арцельшчыкаў, якія арандавалі ў пана Юргенсана возера,
закінуць снасць.

З большай ахвотай, праўда, Барыс лавіў ракаў. Ракі, як



тыя стражы падводнага царства, насялялі грывы
ўзбярэжжаў і само возера. Штораз ён прыносіў іх дадому па
поўным вядры. Адно разумеў: рыба і ракі для яго — забава,
і толькі. Ён не быў лайдаком, але ў душы выношваў іншае,
наважваўся заняцца сур’ёзнай справай па мене, продажы.
Ён меў намер урасці ў гандаль, камерцыю, каб лавіць не
столькі шчупакоў і ракаў, колькі злотыя.

Барыс Рамановіч цяпер, чуеце, не той семнаццацігадовы
гімназіст, які прыехаў з Расеі,— жыццё, сям’я год за годам
усё больш адціналі яго ад юначых захапленняў. І прычыны
таму былі розныя. Іх падпольная спулка, на жаль, не мела
істотнай падтрымкі ад іншых падобных асяродкаў на
Берасцейшчыне. Практычна яна страціла жывую
зваротную сувязь і з Савецкай Беларуссю, дзе за нэпам,
памяталася, будавалі запаветны лад жыцця. Туды больш не
пускалі. Але туды і памкнуўся Браніслаў Тарашкевіч, які
дамагаўся ад Польшчы права для беларусаў і ўслаўляў лад
жыцця за Саветамі. Краіны зрабілі абмен вязнямі, і
Польшча замест ваяўнічага беларускага дзеяча, патрыёта,
вучонага, якім быў Тарашкевіч, прыняла да сябе
Аляхновіча, драматурга, акцёра. Нібыта паляка, хаця які з
яго поляк?.. Як паведамлялі газеты, абмен адбыўся 6
верасня 1933 года на мяжы пад Стоўбцамі, на станцыі
Коласава. І быў вялікі кантраст у знешнім выглядзе вязняў.
Элегантна апрануты, з бародкай, у капелюшы, пад
гальштукам — Тарашкевіч ішоў насустрач знямогламу,
абдзёртаму і, паводле польскіх крыніц, босаму Францішку
Аляхновічу, які сем гадоў правёў на Салаўках. Разміналіся
адзін з адным, і абодва, бадай, былі шчаслівыя: у кожнага
за спінай была турма, а цяпер, здавалася таму і другому,
свеціць новая жыццёвая перспектыва і, галоўнае, воля!

Польскі афіцэр, які наглядаў за абменам вязняў, даў ім



пару мінут для прыватнай размовы.
— Бронюсь, куды ты ідзеш?! — усклікнуў драматург

Аляхновіч голасам, у якім былі здзіўленне і горыч.
— Я вяртаюся ў беларускі дом,— адказаў спаважна

Тарашкевіч, і ў гэтай спаважнасці чуліся прага волі, надзея і
крыху нават патэтыкі.

— Дзівак! У беларускім доме запанавалі чужынцы.
— А ў польскай турме хіба лепшае знойдзеш?..
— Прабач, Бронюсь, ты дарэмна ў Крэсах заснаваў

Грамаду. Тваё аграмаднае тварэнне зараз далёка — на
выселках.

— Як? — сумеўся той.
— До! — падаў голас польскі афіцэр, яму няможна было

дапускаць палітычных размоў.— Даволі, панове…
— Прабачце,— кінуў у яго бок Францішак Аляхновіч,—

мне прыгадалася пагаворка. Жылі на свеце два браты, і
абодва дурні: адзін халодны, другі галодны… Нам застаецца
толькі пажадаць адзін аднаму ўдачы!

Газеты пісалі яшчэ, што на момант абмену пад пахай у
Аляхновіча быў бохан хлеба.

Яны развіталіся і пайшлі, каб выпрабаваць паасобку
сваю пакручастую пуцявіну.

Мотальскіх прыхільнікаў «беларускага дому», што
выбудаваны там недзе, таксама палохалі арышты
дэфензівай камуністаў-падпольшчыкаў, іх катаржнае
ўтрыманне ў турэмных засценках.

Паводле сведчанняў, якія пакінулі нам удзельнікі тых
падзей, у верасні 1935 года польскія ўлады наладзілі
паляванне на патрыятычна настроеных беларусаў з
камуністычнай спулкі, дзе пераважала моладзь. Актывісты
раскідвалі ўлёткі, сваім зместам скіраваныя супраць
польскіх уладаў, развешвалі чырвоныя сцягі. Дык палякі



высачылі амаль усіх і ўчынілі арышты. Дзяўчат, праўда,
пасля допыту адпусцілі, а хлопцаў трымалі за кратамі ажно
два тыдні, выхоўвалі кухталямі ў духу пачцівасці да
польскай дзяржавы. Кіраўніка ж спулкі Яна Мацукевіча па
прозвішчы Самарака моцна збілі, потым звязанага кінулі
на воз і — у павятовы горад Драгічын, на допыт, на суд,
адтуль — у пінскую турму, тэрмінам на чатыры гады. На
волі застаўся адзін падсвістыч — гэтак зваў спаважны люд
Іллюка Дубовіча, які ленаваўся абрабляць свой гарод,— на
падсвістыча-прастака ў палякаў не хапіла доказаў.

Але ж для выхавання cапраўднай пачцівасці, на думку
карнікаў, учыненага імі пярэпалаху было мала, і праз
колькі дзён яны вярнуліся.

Акурат мружылася нядзельная раніца. І гэту раніцу, і
ўвесь дзень азмрочыла зграя жандараў. Яны зганялі
мужыкоў мястэчка і шэрагу вёсак гміны да хат удзельнікаў
камуністычнага бунту, іхніх бацькоў і прымушалі дарослых
грамадзян, паважных, сумленных, чыніць грэх — здзіраць
саламяныя стрэхі з будынкаў.

У вачах селяніна, рамесніка гэта было дзікунствам. Яно
абарочвалася сапраўднымі драмамі для гаспадароў, у чыіх
сем’ях былі камунякі. Асаблівыя страты панесла сям’я
местачкоўца Плюнгера, у якога старэйшы сын Данік, яшчэ
будучы падлеткам, сышоўся з пракамуністычнаю моладдзю.
Забароненае вабіць, рызыка, само сабой, адточвае
характар, і гэта перш-наперш цягнула туды. Толькі ж пра
цану сваёй палітычнай гульні Данік даведаўся, калі
жандары сабралі каля бацькоўскае хаты народ і на
Данікавых вачах раскідалі саламяную страху. Маці галасіла,
суседкі памагалі ёй, а бацька, якому не ўдалося ўгаварыць
палякаў не чыніць сям’і шкоды, разгублена мітусіўся ў
двары, твар яго то наліваўся крывёю, то бялеў. Нечакана ён



схапіў Даніка за каршэнь і добра перацяў пугаўём. Данік
завойкаў і пусціўся ўцякаць, а гаспадар Плюнгер услед яму
роспачна крычаў:

— Камуністычны смаркач! Доўбень!.. Я ж табе, я ж…
Цьфу на цябе!

Адно жандарская навука з першага разу не
прышчапілася Даніку як след, пра што можна меркаваць
хоць бы з таго, што праз паўгода іншыя грозныя жандары
з’явіліся каля сядзібы Плюнгераў.

І зноў страха была зруйнавана. Толькі на гэты раз
выхаваўчая акцыя не абмежавалася сялянскаю страхою,
паліцыянты вышуквалі прыхаванае ў свірне ды каморы
збожжа, рассыпалі яго па зямлі, распорвалі і выкідвалі з
пакояў падушкі, а таксама палатно, распускалі і шпурлялі
пад ногі снапы неабмалочанага жыта, пшаніцы, аўса,
прымушалі людзeй усё гэта мяшаць у кучу і таптаць,
таптаць разам з зямлёю. У зацятай панскай крыві, пэўна,
кіпела столькі разбуральнай энергіі, што яна прыводзіла іх
у стан раз’юшанасці і шаленства. Ашалелым ад крыўды і
здзеку выдаваў і гаспадар Плюнгер.

Зразумела, пасля такога пагрому замест пачцівасці і
спагады да сябе палякі выклікалі яшчэ большы дакор,
абурэнне, агіду і нянавісць.

Гаспадар Плюнгер зламаўся.
Каб засцерагчы сядзібу ад вынішчальнага жандарскага

ўрагану ў далейшым, ён мусіў напісаць у паліцыю заяву,
што выракаецца свайго старэйшага сына Багдана, і прагнаў
Даніка з хаты.

Нешта тыдні са два, а можа, і болей Данік-вісус
перажываў сваю ганьбу, туляўся па сядзібах сяброў, начаваў
па адрынах і праклінаў увесь свет, а найперш польскіх
паноў. У яго душы цяпер перабольшвала пачуццё помсты —



палякам, і не толькі ім, а багата каму, нават бацькам!
Праўда, па меры таго як гаспадар Плюнгер адраджаў
сядзібу, нядобрае сынава сэрца мякчэла, і ён зноў
прыхінуўся — начаваў дома, прымаў ад мацеры пачастункі.
А ўвогуле — як пацярпелы — выходзіў яўна ў героі, у
ватажныя лідэры ў коле сяброў.

Барыс Рамановіч хадзіў у тыя дні пахмурны. Ці не з
роспачы і пратэсту супраць польскага ўціску спрабаваў быў
заехаць на кані ў расчыненыя дзверы рэстарана мясцовых
ліхвяроў? На такое свавольства ў Моталі мог адважыцца
хіба толькі ён, Барыс. Таму здзіўленыя, уражаныя і
пацешаныя адначасова местачкоўцы пры выпадку ківалі
Пятру Пісарчуку:

— Ото ж і сын у цябе — зух!
— Шэльма галайдакаваты! Га?
— Ой-ё-ёй!..
А Маня, мала што разумеючы ва ўчынках дарослых,

пераймала ад бацькоў сваіх хіба што іхні настрой ды
спачувала кожнаму, каго паны крыўдзілі.

Пасля пагрому ў Моталі становішча пракамуністычнага
падполля яшчэ больш пагоршылася, і не толькі з-за
жорсткай рэакцыі ўладаў. Хаваючыся ад пераследу, Паўлюк
Мінюк і два браты Валынцы падаліся ў Савецкі Саюз. Ім
употай удалося перайсці мяжу і трапіць у сталіцу вольнай
Беларусі. Аднак далей іх след згубіўся. Дайшлі чуткі, што
на тым баку арыштоўваюць усіх перабежчыкаў і ніхто ім не
дае веры, калі яны называюць сябе сябрамі камуністычнага
падполля. Да іх ставяцца як да шпіёнаў.

Барыс адчуваў скруху і няпэўнасць, бо недзе там у
глыбіні душы ўсё яшчэ тлела неперагарэлым вуголлем
цудоўная казка пра новы свет і сацыяльную роўнасць. Ён не
пазбыўся расейскіх уражанняў і захапленняў. Але тут ужо



амаль была страчана глеба, на якой узнялася была яго
чалавечую цікавасць да новабудоўлі, што звалася
сацыялізмам. Нa шэрае вуголле ў душы наплаcтоўвалася
іншае, як што пайшла паласа, дзе пераважалі сямейныя
турботы. Ён дбаў цяпер пра ўласную годнасць у
местачковым жыцці, наколькі дзелавым, настолькі і
балаганным, дыханне і дынаміку якому надаваў капітал.

Зрэшты, Рамановічам па-ранейшаму кіравалі мaтывы
сумлення, толькі цяпер сваім нутром ён цягнуўся да іншых
крыніц і сродкаў самарэалізацыі і натхнення.

Аднаго разу бацька прынёс ад паноў гісторыка-
этнаграфічную працу «Сяляне мястэчка Моталь і іхнія
песні» — брашуру, напісаную і выдадзеную ў 1888 годзе
членам імператарскага Рускага геаграфічнага таварыства
Марыяй Саковіч, ураджэнкай суседняй вёскі Моладава. І
тады Барыс, прачытаўшы даследаванне, як бы збоку
паглядзеў на сябе, на сваіх местачкоўцаў, сялян, і на яўрэяў,
занесеных сюды яшчэ вятрамі сярэднявечча. Асобныя
старонкі адкрывалі вытокі знаёмых яму з’яў, уражвалі
значнасцю і драматызмам тагo, што рабілася на гэтай
зямлі.

У пакручастыя гістарычныя часы Моталь трапляў пад
уладу і апекаванне розных дзяржаў, у асноўным Польшчы,
Масковіі… Мясцовыя жыхары лічылі сябе грамадзянамі
Вялікага Княства Літоўскага, і пагатоў — за польскай
каралевай Бонай яны набылі права мяшчанства, што
практычна рабіла іх вольнымі людзьмі, так бы мовіць,
прадпрымальнікамі; за імператрыцай Кацярынай сталі
дзяржаўнымі сялянамі, плацілі падаткі ды зноў жа ўнікалі
прыгону, і таму яны ў хуткім часе пачалі адрознівацца ад
прыгонных сялян навакольных вёсак нават знешне і ў
зносінах з шырокім светам вызначаліся добрым норавам,



кемлівасцю.
Далей, праўда, матэрыяльнае становішча тутэйшага

люду пагаршалася, і ўжо на вачах у даследчыцы М. Саковіч
многія гібелі, не маючы зямлі, гаспадаркі — перабіваліся
выпадковымі заробкамі. Прычым, пісала Саковіч, «яўрэі да
такой ступені эксплуатавалі іх, што некаторых загналі ў
кабалу на ўсё жыццё. У селяніна, напрыклад, у сярэдзіне зімы
выходзіць хлеб — трэба купляць, а грошай няма; ідзе да
камісіянера, які наймае рабочых на сплаў лесу, бярэ грошы пад
вялікія працэнты і бярэ абавязацельства адпрацаваць з
надыходам вясны; цягне лямку небарака, ды за адзін раз усяго,
што павінен, не адпрацуе, і даводзіцца яму ісці на наступны
год рабіць ужо задарма, а цяжкое становішча прымушае зноў
пазычаць, працэнты растуць, і такім чынам селянін
заблытваецца… Апошнім часам жыхары Моталя дужа
збяднелі, бо яўрэі не давалі ім грошай пад вексалі, а замест
працэнтаў бралі або засевы, або што-колечы з дамашняй
скаціны — каня ці карову, а пад заклад выдадзенай ім сумы
патрабавалі дамы ці іншыя збудаванні. Рэдкі моталец вольны
ад кабальных пазык… і жыды,— зазначала яна,— давёўшы
справу да гвалту, прадаюць усю маёмасць з малатка.
Маталяне прызвычаіліся да гэтага так, што словы «пышы на
мэні» (гэта значыць запісвай у лік маёй пазыкі) нават
увайшлі ў пагаворку. Лепшую частку мястэчка яўрэі
прысвоілі сабе. Яны пасяліліся часткова ў хатах сялян,
пацясніўшы іх за даўгі на самы край пaселішча. Былога
калісьці дабрабыту анізвання, і нельга не пашкадаваць гэтых
людзей, што спакон веку прывыклі да матэрыяльнай
незалежнасці, да свабоды, высакародны знак якой на сабе і
цяпер носяць; ён жа выяўляецца ў шырокай чыннай натуры
мотальца, асабліва ранейшых, лепшых часоў».

То ці мог Барыс Рамановіч адвярнуцца ад падобнай



гісторыі? Ён пачуваў у сваёй душы пратэст і абавязак
нітаваць мінулае з cучасным у жыцці маталянаў,
клапаціцца не толькі пра сваю сям’ю. А ў свядомасці не раз
паўставаў малюнак з дошкамі над паняволеным людам,
тымі дошкамі, на якіх балююць чужакі: расейцы, палякі,
жыды… І такі шырокі клопат спалучаўся ў яго, бадай, з
дакляраваным камуністамі ўладкаваннем жыцця, дзе кожны
дбае не толькі пра сябе. Таму і выспела ды выразна
акрэслілася думка: стварыць канкурэнцыю мясцовым
гандлярам, якія, маючы манаполію на пастаўку тавараў,
трымалі цэны ў сваіх руках. Яны, як тыя крумкачы,
групаваліся вакол сінагогі, якая стаяла на рынку, і жылі
адасоблена сваёй абшчынай — па вуліцах Берасцейскай і
Пінскай. Яны мелі ласку ад уладаў выбіраць собскага
солтыса, каб не падпарадкоўвацца хрысціянскаму солтысу
— свінячаму, як выказваліся між сабою.

Асэнсоўвалася большае: у той час, пра які акурат
апавядала ў сваім даследаванні Марыя Саковіч, на
становішча солтыса ў Моталі таксама ўплішчваліся яўрэі.
Найперш — Озер Вайцман, круты, неардынарны, старанны
чалавек, мяркуючы ўжо хоць бы па тым, што разам з
Рахеляй, а па-мотальску — Рохляй, нагалубілі ажно
адзінаццаць дзяцей; наступным, пасля Вайцмана, быў
солтыс Абрагам Маталянскі, пра якога, праўда, мала якіх
ведамак і захавалася, апроч таго што ён вучыў яўрэйскай
мове сына Рохлі і Озера — Хаіма, які прагна цягнуўся да
навукі і ў людзі.

Вяршэнства жыдоў у мястэчку, на думку адукаванага
люду, і абумоўлівала цянёты, нялюдскі іх уціск і кабалу.

У душы Барыса Рамановіча, безумоўна, таіўся зух
прабеглы, і яму ўласцівы быў імпэт гульні, дзе спакваля
крок за крокам ён вызначаў свой шлях да мэты. Думкі пра



ўласную краму ды гандаль акурат і захапілі яго
магчымасцю сапраўднай і вольнай чалавечай гульні на полі,
якое трымалі ў сваіх руках іншыя. Праз новы і пакуль яшчэ
таямнічы для яго занятак, уласна, праз прызму гандлю
Барыс глядзеў цяпер у будучыню, дзе мроілася яму шчасце
сям’і і палёгка народу, да якога ён ставіўся неабыякава.

7

Падчас службы Барыса ў Войску Польскім здарылася
такая прыгода: адзін з ягоных мотальскіх прыяцеляў —
Андрэй Палто — атрымаў шыфраванае пісьмо, аўтарам
якога быў не хто іншы, як ён, капрал Рамановіч. Вестка
нейкім чынам абляцела мястэчка. Асаблівую ж вастрыню
ёй надавала тое, што небараку Палто пачала цягаць
дэфензіва на допыты.

Местачковаму абывацелю гэты выпадак падаваўся
цікавым перш-наперш як штукарства Барыса. Усе ведалі,
што ён пісьменны і, бадай, самы адукаваны пасля пана
Юргенсана і свайго бацькі чалавек, што ён валодаў як
рускай, так і польскай каліграфіяй ды надта прыгожа пісаў.
Літары і словы на паперы клаліся шчыгульна і вольна, не
раўнуючы, як пракос у добрага касца. Багата хто з
малапісьменных і непісьменных жыхароў Моталя прасіў
яго памагчы ў напісанні ліста, заявы ці якога-небудзь
іншага дакумента, і ён нікому не адмаўляў — пісаў і
тлумачыў, што рабіць далей. Грошай за паслугі не браў. А
калі даводзілася разлічвацца з тым ці іншым за паслугу,
аказаную яму, сыпаў у жменю злотыя, не шкадуючы.
Шчодрай, невымерна шчодрай душы быў чалавек.

Ніхто не думаў, што малады і дасціпны атожылак



Пісарчука здольны на такое штукарства — крыптаграмы,
або шыфраваныя лісты, што наогул рабіла яго чалавекам
адметным, загадкавым і рызыкоўным. Партыйная спулка,
напэўна, магла б ганарыцца канспіратыўнымі здольнасцямі
свайго сябрука.

Але ж гэта не спадабалася бацьку, які не падзяляў
захапленняў Барыса палітыкай. Селянін Пятро Рамановіч
наогул цяпер не любіў палітыку, а калі больш дакладна —
нахабнага духу бальшавікоў, таго духу, які адчуў у Расеі,—
не ўспрымаў пераробкі грамадства на апраметны
камуністычны капыл,— і тым больш, калі там пачалася
калектывізацыя.

У тым пралетарскім хаўрусе яго багата што
насцярожвала, і, слухаючы часам ад Барыса або ягоных
прыяцеляў мілагучныя ведамкі з паноўленай Беларусі, ён
не верыў ім; яго непакоіла празмернае захапленне
мясцовых сялян падзеямі і ладам жыцця там, куды ніхто з іх
цяпер не меў вольнага доступу і пра што меркавалі з
няпэўных і суб’ектыўных паданняў, улётак, агітацыйных
лісткоў.

Праўду казаць, не цешылі душу Пятра таксама й
пілсудчыкі, іх гвалт, уціск, здзек з простага люду Крэсаў
Усходніх. Праз сівыя стагоддзі доўжыцца палітыка польскіх
паноў па апалячванні беларусаў, і няма на яе ўпыну.
Шляхту збольшага пераманілі, апалячылі, а з сялянамі
горш — упарціцца беларускі мужык, трымаецца за свю
мову, традыцыі, звычкі — не хоча панець, прабач Госпадзе, і
за такую нязрушнасць, няўступчывасць, упартасць ён
атрымаў ад раздражнёных паноў пагардліва-абразліваую
мянушку «быдла».

Пятро хацеў працаваць і не ведаць аніякага палітычнага
шалу, але ж сын міжволі ўцягваў яго ў прастору, дзе



нараджаліся і бурапенілі грамадзянскія хвалі.
Яшчэ не забыўся Барысаў арышт і непакой з-за яго, а

тут новая праява — гэтая шыфроўка, за якой у сям’ю магло
пацягнуцца немаведама што. Пятро Пісарчук напісаў сыну
ў войска ўшчувальны ліст, на які Барыс адказаў, што
гісторыя з шыфроўкай не вартая выедзенага яйка, бо ў ёй
ніякіх сакрэтных звестак не ўтрымліваецца. І бацьку ад
таго лепей на душы стала. Яму заставалася думаць адно,
што за той шыфроўкай да Андрэя была гульня, не болей,
трэніроўка сынавых здольнасцей.

Мінуў час. Барыс вярнуўся са службы і пачаў па-новаму
штукаваць у камерцыі і вытворчасці. Ён заснаваў разам з
прыяцелямі спулдзельню, у якой рабілі і прадавалі
местачкоўцам дахоўку і пустакі — пустацелыя будаўнічыя
блокі. У краме таварыства, адчыненай імі таксама,
прадавалі ўсё, і тавараў было зусім не меней, чым у крамах
яўрэяў. Адно гандаль тут улічваў попыт і здольнасці
пакупнікоў з мясцовага атачэння. Багата хто браў тавар у
крэдыт, і якраз праз рукі Барыса Рамановіча праходзілі ўлік
і ўсялякая іншая пісьмовая аздоба — ён працаваў за
бухгалтара.

Бывала, прыходзіў да Барыса селянін і бедаваў, што
трэба накрыць хату, а грошай няма на дахоўку. Барыс
высвятляў сітуацыю ў селяніна глыбей і нарэшце суцяшаў
бедака:

— Не журыся. Талан не ў грашах, а ў кемнасці. Бяры
картку для ўліку. Пішы… Бяры дахоўку, а як будуць грошы —
аддасі.

Пісарчук-старэйшы ганарыўся дзелавым спрытам сына і
разам з тым імкнуўся засцерагчы Барыса ад далейшых
памылковых поглядаў, меркаванняў, што тычыліся, бадай,
аднаго — практычнага ўвасаблення сацыялізму ў Моталі.



Пра сацыялізм у Савецкай Беларусі найгоршыя
прадчуванні Пятра такі спраўджваліся. Неслі праўду адтуль
асобныя рызыкоўныя і адважныя людзі, каму ўпотайкі
ўдалося прабіцца праз мяжу і вярнуцца назад.

З адным такім вандроўнікам Пісарчука пазнаёміў той
самы Андрэй — сын Кузьмы Палто,— які атрымліваў ад
Барыса крыптаграмы. Займеўшы спадчынную палоску
зямлі і трохі грошай, ён здолеў разгарнуць гаспадарку і
завёў дружбу з Пісарчукамі.

З Андрэем Палто жыў малодшы брат Ладзя, але ў таго
сваёй зямлі не было, і ён не ведаў, за што рукі зачапіць, каб
пачаць ладкаваць жыццё, набыць сваю чалавечую годнасць
ды, нарэшце, сям’ю. Ладзя наведваў маладзёжную групоўку,
якая сваім калектыўным нутром хінулася да штандараў
камунізму; там штодня баялі пра заможнае жыццё ў
камуніі, дзе няма бедных і багатых і дзе для ўсіх усяго
ўдосталь. Ладзя пачаў марыць пра гэтакую незвычайную
зямлю, пра тую краіну і аднойчы знік на цэлыя два гады. Ён
быў там. Аднак у тое, што ён перажыў і пра што распавядаў
потым, ніхто чамусьці не хацеў даваць веры.

Пятро Пісарчук наважыўся бліжэй пазнаёміцца з
небаракам і праз Андрэя Палто наказаў Палто-малодшаму,
каб той заскочыў да яго надвячоркам.

Пісарчук паклікaў сыноў — Барыса, Паўла, і яны разам
сустрэлі невысокага, хударлявага юнака. У Ладзевых рухах,
калі ён адчыняў дзверы і заходзіў у хату, можна было
заўважыць нерашучасць. Ён павітаўся і акінуў сям’ю крыху
разгубленым і таму мітуслівым позіркам.

— Праходзь-праходзь, браце, госцем будзеш! —
падняўся з канапы, падаў яму руку старэйшы, сухі,
жылісты, а за ім і астатнія Піcарчукі.

Уважаючы на лагодны тон прысутныx, Ладзя пасвятлеў



тварам, палагоднеў і сам, прысеў, чакаючы, пра што пойдзе
гаворка.

Нейкі момант яго ўважліва разглядалі — як дзіва.
Асабліва доўгі і засяроджаны позірк быў у Барыса — два
гады блазен падарожнічаў па Савецкай Расеі! Якога ж ён
цяпер колеру?.. Гэтая думка, бадай, цікавіла ўсіх.

— Не чырвоны — ніякі, хутчэй за ўсё — бледны,—
жартуючы, першым кінуў Ладзю Паўлюк.

— Здарожыўся? — як бы ў апраўданне хлопцу спытаў
гаспадар і запрасіў усіх да стала, на які спагадлівая Аксіння
паставіла самавар.

— У Моталі столькі плявузгалі наконт вашых з Пінчуком
і Балаганам уцёкаў,— пацягнуў далей нітку бяседы гаспадар
Пятро.— У пастарунку з ног збіліся, шукаючы вас, асабліва
Пінчука.

— О! Ён — шэльма! Без перабольшвання я вам скажу:
хцівы чалавек! У гэтым мы яшчэ раз пераканаліся там, у
расейскім турэмным лагеры.

— Як? — няўцямна прыўзняўся Барыс.— За замах на
жыццё Зусмана вы ўсе ўтрох сядзелі ў турме?

— Ды не.— Ладзя пачырванеў і, збянтэжаны, адсунуў ад
сябе шклянку з гарбатай.— Калі вы хочаце ведаць, Зусман
тут ні пры чым. Усё было не так… Не так ад самага пачатку!

— То ты, браце, раскажы, як яно было,— прапанаваў
Пісарчук, на каленях у якога ўжо круцілася і штораз
спаўзала пад стол трохгадовая ўнучка Маня.

— А было вось як…
І Ладзя Палто расказаў гісторыю, пра якую ў Моталі,

бадай, усе збольшага ведалі, але ніхто не чуў яе ад пачатку
да канца і не ведаў праўды. Дзіва што… Два гады таму ён,
Палто, падгаварыў свайго аднагодка і прыяцеля Івана
Філіновіча, якога звалі ў мястэчку Балаганам, пакінуць



Мoтaль і папхнуцца ў запаветную далеч — камунію.
Праблема была ўсяго толькі ў пошуку патаемнага месца для
пераходу мяжы. Наконт гэтага Ладзя і прыйшоў да Пінчука,
бывалага і абабітага польскай турмой чалавека, якому трохі
пераваліла за пяцьдзесят… Чатыры гады ён адседзеў за
неаднаразовы пераход усходняй мяжы і, пэўна ж, ведаў яе
дасканала.

Аляксей Пінчук пашкроб патыліцу сваёй чорнай,
парэпанай рукой:

— Шкада… Шкада, што я пад наглядам, пта-маць… Мне
забаронена з Моталя адлучацца. Зрэшты… каб што
прыдумаць, га?..

Ён уталопіўся на Ладзю сваім цыганкаватым вокам.
Ладзя ўмольна і прагна глядзеў на яго.

— А што, калі знайсці прычыну-лучыну? Скажам, я еду ў
Пінск на кірмаш. Дакладваю ў пастарунак, што адтуль
грабуся дадому, а сам разам з вамі — да мяжы. Правяду і —
гайда назад! Сапраўды!.. Вам камунія, а мне — конь. Ну,
што думаеце?

Праз некалькі дзён Ладзя прыехаў да Пінчука і перадаў
яму каня з возам. Той, як належнае, прыняў падарунак і
загадаў Уладзіміру чакаць дома, пакуль ён не пакліча іх у
дарогу.

Да Пінчука тым часам з’явіўся местачковец Зусман —
яшчэ адзін кліент акурат з такой жа просьбай. Заўжды
Зусман спаў і бачыў у сне камунію. Ён прасіў правесці яго
на той бок; за паслугу гатоў быў аддаць дзвесце злотых. А
па тым часе, да прыкладу, усяго два злотых каштаваў пуд
жыта і семдзесят злотых — карова… Пінчуку свяціў шанец
нажыцца, і ён, не доўга думaючы, поцемкам пасадзіў
Зусмана на калёсы ды павёз яго на кірмаш.

Дарога ладная — каля сарака кіламетраў. Дарога сухая,



бо падмарозіла. Снегу яшчэ не было. Бавячы час на
калёсах, Пінчук-шэльма прыкідваў, як найхутчэй
перакласці тыя злотыя Зусмана ў сваю кішэню, і хутка
вынайшаў план дзеянняў. Згодна з тым планам прыехалі ў
Пінск, праваднік пакінуў каня з возам на падворку ў
знаёмага. Адыходзячы, дастаў з-пад саломы і засунуў за
пояс сякеру, з якой рэдка калі разлучаўся. А ў Зусмана за
спінай быў хатуль.

Яны выйшлі з горада і падаліся ў замглёную запаветную
далеч — на ўсход. Вось і Ясельда… Пераходзілі раку па
тонкім лёдзе, і, каб не валачыся далей, да самай мяжы, а
хутчэй вярнуцца дадому з грашыма, Пінчук на крок адстаў
ад Зусмана, выцягнуў сякеру і… гах! Не?.. Божа праведны!
Небараку Зусману ў той момант собіла якраз азірнуцца, і,
павёўшы корпусам убок, ён падставіў пад сякеру не шыю, а
ўсяго толькі плячо. Адскочыў паганец і кінуўся прэч з усім
маладым сваім ды адчайным спрытам. Хутчэй-хутчэй — да
людзей! За небаракам ветру не ўгнацца!

А Пінчук, агорнуты жахам, таксама паджгаў чорнымі
сцежкамі ў Моталь. Пёр пешы — цяпер яму было не да
каня, якога пакінуў у Пінску. Пёр, стараючыся абагнаць
нядобрую вестку аб падзеі на Ясельдзе, да якой прычыніўся
так страхалюдна. Яго маглі ў любы момант схапіць, тады
ўжо не выратавацца ад пакут… Турма — да скону дзён! І
гэтая думка, бы той востры бізун, сцёбала па ім і гнала
далей. От нарэшце і Моталь. Змардаваны пакутлівым
шляхам і бояззю, ён дапяў да сваёй хаты. Аддыхаўся і
паслаў жонку па Ладзю Палто. Ладзя прымчаў як бачыш.
Пінчук вывеў яго на вуліцу:

— Калі добра сцямнее, пакліч Балагана і прыходзьце
вунь на той ускраек лесу,— паказаў рукой.— Пойдзем не
адкладваючы, пта-маць. Лёс-пёс гатовы здрадзіць мне, але



я вам потым пра ўсё раскажу…
Сустрэліся ў дамоўленым месцы і рушылі. Ішлі тымі ж

чорнымі, як казаў Пінчук, сцежкамі амаль усю ноч. Іх
праваднік, які цяпер ужо не меў намеру вяртацца назад,
горача і ўзрушана расказваў пра надарэнне з Зусманам. Ён,
блазен Зусман, нібыта праг таксама перайсці мяжу і
дамовіўся з Пінчуком пра паслугу. Пінчук павёў новага
кліента. Але ж Зусман паспеў данесці на яго ў паліцыю, і
два паліцыянты селі ім на хвост. За здраду, чуеце, Пінчук
хацеў засекчы Зусмана, але, такі-гэтакі правакатар Зусман
уцёк.

На самай мяжы, каля невялікага гаю, які прытуліў іх на
дзень, яны пасунуліся наперад крадком, бы здані. Тым не
менш, калі ім ужо свяцілі прастора і воля, перад імі вырас
памежнік са зброяй:

— Стаяць! Рукі ўгору!
Дапытвалі мотальцаў моцна і ніякім іхнім роспаведзям,

тлумачэнням наконт уціску паноў і цяжкога жыцця ў
Польшчы не давалі веры. Іх утрымлівалі спачатку ў мінскай
турме, а потым выслалі на Урал, у горад Перм, дзе, жывучы
ў лагеры і галадаючы, яны будавалі баракі для сем’яў
рабочых. Дзень пры дні. Два гады…

Ладзя, апавядаючы пра перажытае ў экзатычнай
савецкай краіне, так бы мовіць, камуніі,— разгарачыўся, і
адчуванне той сваёй нягегласці, несамавітасці, скутасці ў
доме Пісарчукоў зусім прайшло. Наадварот, цяпер хлопцу
— вандроўніку паняволі — імпанавала ўвага да яго асобы.
Тут госця перапыніла гаспадыня, увесь выгляд якой выяўляў
дабрыню:

— Валодзька, то чаму ж ты нічога не бярэш?.. І вы,
мужчыны, нешта седзіцё, як на хаўтурах! Ешце… Стане з
вас гаманы!



— І сапраўды мы заслухаліся,— сказаў гаспадар.— То
бяры, Ладзя, што па густу: тварог, масла, сала і — да ўсяго
— мёд.

— Дзякуй, я з задавальненнем паспытаю, чым вы
людзей частуеце, але найперш скажу: у Пермі і
Златавусце, дзе мы потым працавалі, я нічога больш
смачнага за падсмажанае лушпінне ад бyльбы не еў. Яго мы
збіралі на сметніку і смажылі на грубцы-буржуйцы…

— Госпадзе прамілы! — перахрысцілася Аксіння, відаць,
адчуўшы на сэрцы нядобрае.— Як жахліва, калі людзям
няма чаго есці! Пятро, помніш… На Украіне людзі пухлі з
голаду.

Пятро кіўнуў: пра голад ён помніць.
— Я шкадаваў, што не ведаў сакрэту прыгатавання такой

ежы раней, калі быў яшчэ тут, у Моталі.
— Божа! Які грэх мы на душу бярэм! — Аксіння адчула

дакор сумлення за сваё забяспечанае жыццё.— І чаму ў нас
не кожны мае хлеба кавалак?

Мужыкі пакінулі без адказу яе пытанне.
— Але хацелася б увогуле ведаць пра жыццё там,—

уступіў у размову Барыс.— Лагічна дапусціць, што калі ў
Пермі ёсць лушпінне, то ёсць у некага і бульба… А як на
волі людзі жывуць?

— Адкажу. Прадуктаў харчавання скрозь не хапае. У
Савецкай Беларусі — таксама. Можа, таму,— Уладзімір
вытрымаў паўзу і паглядзеў па кутках, нібыта жадаючы
пераканацца, што яго ў гэтым доме ніхто, апроч Пісарчукоў,
не слухае,— можа, таму, што ў сялян адабралі зямлю.
Адным словам, нястача. І гэта вынік пяцігодкі
калектывізацыі, калі многіх, хто меў зямлю, сеяў, прадаваў
збажыну, хто ўмеў рабіць, як вы тута робіце, збэсцілі,
змардавалі, назвалі кулакамі і — у Сібір! З некаторымі я



сустракаўся ў лагеры, і яны рады былі той жа лушпіне…
Цяпер, казалі, жыць у сялянстве няможна. Падаткі такія,
што нельга выплаціць. На вёску наклалі шэсцьдзесят пудоў
збожжа, апроч падатку, і яшчэ распачалі самаабкладанне на
пяцьдзесят адсоткаў з рубля. І вязі здаваць сваё дабро
чырвоным абозам…— Небарака ўздыхнуў.— Парушаны
адвечны лад. А пакуль займаліся карчаваннем, багата зямлі
запусцела. У газетах пішуць, што калгасы неўзабаве
накормяць дзяржаву. Можа, і накормяць. Толькі ж сёння на
тым баку голад. І якія мы сляпыя былі, калі ішлі туды і
думалі, што там у вёсках скрозь каўбасы на плоце вісяць.
Гора скрозь. Калгасы, а не каўбасы!

Патрэскваў кнот у лямпе-васьмілінейцы. Было ціха. У
бяседзе зноў утварылася гнятлівая і даўкая паўза. Ладзя
размешваў лыжачкай мёд у шклянцы з гарбатай.

Слухаючы перабежчыка, браты Барыс і Павел
перажывалі розныя пачуцці, і таму адзін сядзеў пахмурны,
другі — бяспечна вясёлы, гарэзлівы. Паўлу падабалася,
што ў гісторыі з Палто шмат павучальнага для ягонага
старэйшага брата Барыса — удачлівага і ганарыстага
круцяля-сацыяліста. Ён жа, Павел, калі шчыра, часам
зайздросціў Барысу ў жыцці і мог парадавацца з ягонага
промаху. А той, азадачаны, паспрабаваў штось давесці, каб
апраўдаць сітуацыю на ўсход ад мяжы:

— Урал… Магнітагорск, Златавуст… Там куецца
індустрыя для краіны, якая з усіх бакоў у атачэнні ворагаў. І
цяжка пагэтаму…

Пятро Пісарчук адправіў унучку з Аксінняй спаць і
цяпер быў вольны. У ціхім роздуме, мнучы ў пальцах вус,
амаль нягучна спытаў:

— А як жа ты, браце, вярнуўся дадому?
— У Златавусце разам з намі быў яшчэ адзін беларус —



Віктар Корань. Яго вёска акурат пры мяжы, што праходзіць
ля Стоўбцаў. Дамовіліся мы з ім уцячы. Звалі з сабой і
Філіновіча-Балагана, але ў Івана не было грошай на білет
да Менска, і ён застаўся. Мы, дарэчы, атрымлівалі за працу
ў лагеры па шэсцьдзесят рублёў у месяц, а білет на цягнік
каштуе сто трыццаць, і яму не ставала. Адно Іван
папярэдзіў: трымаць нашу змову ў сакрэце ад Пінчука, бо
той стукач — данясе. Ён даносіў начальству на ўсіх, хто таіў
штосьці ў душы.

Так і зрабілі. Селі ў цягнік. На нас — рабочыя
камбінезоны, і гэта непакоіла. Але ж потым, як мы
агледзеліся, дык амаль увесь люд, што ехаў разам, быў
апрануты абы-як, абы ў што. На некаторых такое рыззё,
што глядзець страшна. Расея… Спазналіся людзі з
жабрацтвам. У Менску мы нырнулі ў натоўп, каб згубіцца, і
выскачылі ў глухую вулку, а там сустрэлі старога яўрэя і
папрасілі ў яго лахманы, каб пераапрануцца. Беларусь!
Зноў Беларусь, але мы вольныя!..

— Ну і што было на Беларусі? — думаючы цяпер пра
нешта сваё, пацікавіўся гаспадар.

— А нічога больш страшнага не было, калі не лічыць
прыгод з братам Віктара Кораня.

І Ладзя Палто расказаў новую гісторыю.
У Кораня ў Менску жыў і настаўнічаў брат Нупрэй.

Віктар знайшоў свайго брата, але той пры сустрэчы
спалохаўся так, што аж спалатнеў, аж затросся. Справа ў
тым, што ў гэтых двух братоў недзе дома, у памежжы, яшчэ
былі браты. І двое з тых памежных склалі ды нейкім чынам
перадалі Нупрэю ў Менск ліст, у якім выказвалі гонар за
яго, сталічнага настаўніка роднай мовы, і пісалі, што
неўзабаве таксама пакінуць родны кут і прыб’юцца да
Менска; яны спадзяваліся на Нупрэеву дапамогу ў сталіцы



пры ўладкаванні на працу.
Прачытаўшы той ліст, настаўнік Нупрэй зразумеў усю

небяспеку: як толькі прыйдуць браты, яму не мінаваць ГПУ
і ён загрыміць на Салаўкі або ў Сібір разам з братамі,
такімі вумнякамі. Іх палічаць за польскіх агентаў.
Абавязкова! І гэта было для яго настолькі відавочным, што
душу ахапіў жах. Многія з ягоных знаёмых зазналі арышт і
ссылку па нейкіх падазрэннях, надуманых злосных даносах
і наогул невядома, як і па чым.

Сустрэча з Віктарам, які ўцёк з лагера, была яшчэ больш
небяспечнай, і таму, крыху авалодаўшы духам, ён
прастагнаў:

— Братове! Я хачу жыць, а вы ляціце сюды, як матылькі
на агонь! Ды святло ж зманлівае! Пасля вашых візітаў мяне
ўмомант абкруцяць, аблытаюць павуцінай ілжы, і ўсе мы
патрапім туды, куды Макар цялят не ганяў. Не-не, я не магу
больш, я не магу жыць у страху і вучыць дзяцей веры, якой
сам больш не маю. Сапраўдны свяцільнік павінен несці
людзям святло, а не ўцягваць нявінныя душы ў полымя!

І пасля такой тырады Нупрэй паспешліва забегаў па
пакоі, збіраючы свае дробныя халасцяцкія рэчы ў пацёрты
салдацкі мяшок.

— Не-не, баста! Не магу! — стагнаў ён, як не
ўсхліпваючы.— Апошняя кропля! Чуеце? Твой прыход,
Віктар,— апошняя кропля! Я не віню цябе, не, і тых сваіх
не віню, бо яны сляпыя. Не, не кажыце, усе мы
падманутыя, а жыццё аднойчы чалавеку даецца… Так,
аднойчы! І таму няхай прабачае мне Мікалай Астроўскі,
гэты святы, гэты баян рэвалюцыі, а я іду з вамі!

Падобна, што за сталом у Пісарчукоў вандроўнік па
пакутах Уладзімір Палто выказаў усё, што было на душы.
Таму ён адчуваў адначасова палёгку і ўтому. Яму не



хацелася больш гаварыць, і калі Паўлюк з усепераможнай
усмешкай яшчэ спытаў у яго пра Нупрэя — настаўніка, ці
вярнуўся ён у вёску да сваёй радзіны, як хацеў,— той адно ў
пацвярджэнне кіўнуў галавой.

Барыс разумеў хітры ход бацькі з запрашэннем у свой
дом брата Андрэя, які ўцёк з камуніі, і нервова барабаніў
пальцамі па стале: нешта не так, зусім не так у марах-
летуценнях уяўлялася яму камунія. Шкада! Цяжка даць
веры… Тым часам у яго не было сумненняў, што Палто
расказваў праўду. Толькі гэтая праўда ламала ўжо штосьці ў
самім падмурку ягонай душы. Распытваць уцекача адтуль,
здаецца, не было больш пра што. Бадай, не было чаго і
абмяркоўваць у сямейным коле. Хіба каб лішні раз
засведчыць, што бацька мае рацыю, калі ўшчувае яго за
юнацкія захапленні?.. Свяцільнік міргаў і міргаў. Ці не
скончылася ў ім газа?.. Свяцільнік міргаў, спакваля
аддаляючыся ад яго, прынамсі, так здавалася. І рабілася
сумна, ды ён пераадолеў сябе і нечакана спытаў:

— Тата, a вы ведаеце пра скандал у польскім сейме?
— Чуў… Чуў ад Абко пагалоску пра Скірмунта.
— Сенсацыя! Памешчык Скірмунт прапанаваў праект

закону, згoдна з якім дзяржава пакідае панам, абшарнікам
усяго па пяцьдзесят дзесяцін зямлі, а астатнюю забірае і
раздае сялянам. Што там было?! Уяўляеце, сейм проста
ўзарвала, і калі Скірмунт выходзіў на вуліцу, у яго з другога
паверха кідалі крэслы. Ледзь уратаваўся!

— Ух ты! — здзівіўся Павел.
— Дзівак…— прамовіў няпэўна бацька.
— А я казаў і кажу: такіх людзей, як Скірмунты, на

свеце вобмаль!
— То адкуль жа ім быць?
— Быў яшчэ Тарашкевіч. Саветы выцягнулі яго з



польскай турмы.
— З агню — ды ў полымя! — уставіў Паўлюк.
І, як бы ў падмацаванне Паўлюковай думкі, Палто

паведаміў:
— У Менску шмат вучоных арыштавалі, асабліва якія

дбалі пра беларускую культуру і адукацыю. Вой, а што пра
Янку Купалу Нупрэй казаў!.. Ведаеце, яму таксама пагражаў
арышт, турэмнае зняволенне, і ў знак пратэсту Купала
палічыў за лепшае развітацца з жыццём. Ён паласнуў
лязом сабе па венах, па жываце, уздоўж і ўпоперак. Ледзь
выратавалі! З другім пісьменнікам было не лепей. Яго пры
допытах садзілі на кол.

— А божачкі! — жахнулася Аксіння, дый астатнія разам
з ёю.

Толькі падобны паварот гутаркі ў дачыненні да
Тарашкевіча падаўся Барысу надта змрочным і нават
абразлівым, і ён падняўся з-за стала:

— Тарашкевіч — бунтар! Без яго тут магіла была б. А ў
асобе Рамана Скірмунта ці не страцілі беларусы самага
шчырага нацыянальнага волата? — сказаў, як звязаў
напаследак.

Самавіты селянін Пісарчук быў усцешаны гутаркай за
шырокім сямейным сталом. Праўда, зноў пачало смыліць
на душы ад крыўды і горычы за рэпрэсаваных людзей на
тым баку, вучоных, паэтаў, за Янку Купалу. Купалу ён ведаў
па вершах, якія чытаў у «Нашай ніве» за маладымі гадамі.
Падшыўка газеты «Наша ніва» і цяпер захоўвалася на шафе
ў ягоным пакоі. Адтуль у свой час ён багата чаго дазнаўся
пра народ, да якога і сам належаў, пра народ, які меў сваю
культуру і мову, пра народ, які цяпер мардавалі з аднаго
боку палякі, а з другога — расейцы і бальшавікі. Трывога не
пакідала яго, і напрыканцы гутаркі гаспадар пацікавіўся ў



бедака Уладзіміра Палто пра намеры: чым ён мае заняцца?
Ладзя паціснуў плячыма і зноў пачырванеў, нібыта яго

злавілі на нечым прыкрым. Папраўдзе, ён губляўся ў
здагадках, што рабіць, бо, як і да ўцёкаў у Саветы, у яго не
было працы. І, калі ён вярнуўся ў Моталь, братава жонка, а
жылі яны ў бацькавай хаце, адрэагавала на ягонае з’яўленне
словамі, якія калолі яму ў самае сэрца:

— Бач, нідзе не ўдавіўся і зноў прыехаў на Андрэеў хлеб!
Дык што ж ён мае рабіць, куды кінуцца?..
Пісарчук усведамляў, у якую пастку нанова трапіў

хлопец, але хацеў пачуць яго разважанні далей.
— Наогул, ні працы, ні веры мне ў Моталі няма.

Камуністы думаюць, што я засланы адтуль, з Менску, і не
ведаюць, як да мяне ставіцца. Амаль усе лічаць: там, за
мяжой, на ўсходзе — рай, і калі я кажу, як у камуніі дрэнна,
не вераць, бачыце, гэта я кажу дзеля таго, каб мяне паліцыя
не арыштавала. А каб ведалі, што я не засланы і што
вярнуўся адтуль самахоць, што я кажу праўду, пэўна, забілі
б. Я нікому тут не патрэбны. Нікому!

Шкадуючы хлопца, Пісарчук паабяцаў яму схадзіць у
гміну, каб даведацца пра магчымасць яго ўладкавання на
працу. Ці хадзіў ён туды, невядома, але ж праз некалькі
тыдняў Ладзю Палто прызвалі на службу ў польскае
войска, і гэта для яго было як збавенне.

8

У сярэдзіне трыццатых Барыс Рамановіч, напэўна, меў
усе падставы для гонару за cвой чалавечы імпэт, бо ўсё, да
чаго ён ні дакранаўся і ў што ні ўкладваў энергію рук або
розуму, неўзабаве давaла свой плён, і Маня часам магла



дзівіцца з таго, што гаварылі пра бацьку. Аднойчы,
напрыклад, у яе дзіцячай свядомасці засела яскравая
фраза, кінутая дзядзькам Паўлам:

— Калі Барыс пасее нават на печы — збожжа прарасце і
дасць ураджай!

Гэта — з ранішняй гутаркі дзеда Пятра з сынамі. Маня
слухала іх гаману праз дзверы, лежачы на сваім ложку, і яе
ўражвала такая карціна: бацька сее на печы і там ідзе ў
рост збажына…

Мужыкі звычайна збіраліся рана, яшчэ да ўзыходу
сонца, і абмяркоўвалі надзённае — дзе і ў які тэрмін, на
якім полі лепей сеяць жыта, лён, грэчку… Або садзіць
бульбу. Або касіць… Або жаць… У ранішніх сямейных
нарадах на прасторнай кухні час ад часу прымалі ўдзел і
сябры, хаўруснікі Паўлюка — Пампулі, Малыцькі,— такія
ж, як і ён, дужыя, спраўныя. Апроч іх — яшчэ дзедаў брат
Васіль Рамановіч. Ведала Маня, што таму не шэнціла ў
сваёй гаспадарцы і ён жыў бедна. Калі запрашалі, Васіль
ахвотна прыходзіў і памагаў ладкаваць справы ў сядзібе
Пятра.

А што ж сама Маня?.. Варта зазначыць, што пры змене
дня і ночы яна падпарадкоўвалася пэўнаму біялагічнаму
рытму — спаць клалася рана, а расплюшчвала вочы акурат
на дасвецці, нагастраючы слых… Маючы найвялікшую
цікаўнасць да чынных праяў у навакольным свеце, да
размоў дарослых, яна лавіла як не кожнае слоўца ў
дзедавай хаце. Вядома, дзяўчынка не магла зразумець усяго,
пра што гаманілі, але ж інтуітыўна — хутчэй інтуітыўна,
чым розумам — схоплівала асноўнае: спрадвечны клопат
сялян скіраваны на тое, каб дагадзіць зямлі і каб тая
ўрадзіла. Потым ужо, калі ніва выспее,— сабраць усё ў
свірны і іншыя сховы, накарміць жывёлу, лішак прадаць…



Да гэтага зводзілася гаспадарчая рупнасць.
Маня не памятала, калі тое здарылася, але ж дзед Пятро

выдзеліў са сваёй гаспадаркі Барыса і Паўла, маўляў, хлеб,
самастойна здабыты, смачнейшы… Паўлу ён адшкадаваў
ладны кавалак зямлі, а сам займаўся пчалярствам. Барысу
ж перапала больш грошай. Толькі гэта не замінала ім усім
рана збірацца, абмяркоўваць ды разам пыніць гастадарку.

Дзед Пятро, пэўна, мог пагадзіцца з Паўлам: у Барыса
лёгкая рука ў працы, бадай, не толькі ў сялянскай… Як
чалавек знаходлівы, з добрым ладам душы, Барыс заснаваў
і апекаваў спулдзельню і краму, у якой Маню заўжды
частавалі цукеркамі. І зноў жа ўліпла ў дзіцячую душу дзея-
падзея: на нейкае свята, няйначай на Сёмуху, сабраліся
каля гміны стражакі ў сініх мундзірах. У руках — музычныя
інструменты. Начышчаныя трубы ззяюць на сонцы… І от
тыя мундзіры выстраіліся пэўным парадкам, адзін за
адным, а яе бацькa — наперадзе; у яго ў руках доўгі і гладкі
кій з кутасамі. Бацька ўзмахнуў ім — шаўкавістыя кутасы
торгнуліся, і гэтак — раз-пораз. У той жа момант штосьці
стукнула-грукнула… Глуха і моцна. Гэта — барабан! І
ўскінулася чароўная мелодыя духавога аркестра, паплыла
над мястэчкам. Неўзабаве музыкі ў мундзірах, надзімаючы
шчокі, зайгралі марш і лёгкім строем рушылі ўслед за
Барысам Рамановічам па вуліцы, умаяванай прысадамі,
кветнікамі, нібыта спрабуючы конча рассунуць хаты і
пераўладкаваць вуліцы ў нейкі казачны горад.

Ад узрушэння Маня моцна трымалася за матчыну руку,
шурпатую, цвёрдую, і Ганна, няма што дарослая, глядзела
на аркестр як не з дзіцячым захапленнем. На ёй была
белая вышываная блузка і белая, у кветкі спадніца, на шыі
— мысюры, гэта значыць пацеркі… А Маня — у блакітнай
крамнай сукенцы з карункавай тонкай аздобай на рукавах і



каўнерыку.
— Ай артысты, ай артысты! — усміхалася Ганна.—

Глядзі, доню, які ў цябе татка… Мастак!
Яны прайшлі, прасачыліся праз такі стракаты і квяцісты

натоўп аднавяскоўцаў бліжэй да аркестра. Цяпер ім добра
былі відаць твары артыстаў, як іх назвала маці. Побач
апынулася суседка — маладая, з гонкім станам жанчына,
якую звалі Германкай.

— Ге! — весела ўсклікнула яна і кіўком галавы паказала
на дырыжора.— Ці пазнаеш, Ганя? Бач, колькі самалюбства
і гарту — як у шляхцюка!

— Не кажы!.. Цягнуў ён мяне: «Ганя, прыходзь
абавязкова, паглядзіш, на што здольны тутэйшыя!» —
маўляў, не ўсё палякам баль ладзіць — і мы сябе пакажам!

— То — пэўна, не абсеўкі ж і мы, не з гліны злеплены.—
Германка дакранулася да акуратна прычэсанай Манінай
галоўкі; рука ў яе, як і ў мацеры, была цупкая, бы з дроту.—
І табе, малеча, уцеха-пацеха! Ото ж, глядзіш на ўсе вочы!

Але наўрад ці ўслухоўвалася Маня ў тыя суседчыны
словы. Бацька ж, яе бацька — мастак! — быў блізка.
Праходзячы міма з аркестрам, ён падміргнуў ёй, і яго
круглявы твар асвяціўся вясёлай усмешкай. Для Мані гэта
былі хвіліны ўтрапення і быў гонар за бацьку. Пры гэтым
усю яе дзіцячую істоту паланіла музыка; яна лілася і
ўскідвалася ўгору каскадамі, дзівосная музыка медных труб!

Ад лагоды дзяўчынка заплюшчвала вочы. Напэўна,
уяўлялася Мані, што яна лунае на мілагучных хвалях,
нябачных і пругкіх,— над шатамі дрэў, над прасторай
мястэчка.

Гэтую ўцеху з бацькавым аркестрам яна потым згадвала
не раз, калі бегала паўз возера да яго ў спулдзельню з
уражлівай навіной:



— Татка, шчупака спаймалі!
Назіраць з берага, як рыбакі закідваюць, а потым

выцягваюць з вады нерат, было яе любімым заняткам. Ад
страшнай цікаўнасці да таго, што за дзіва трапіла ці
трапіць у сетку з таямнічых глыбіняў, яе аж дрыжыкі
прабіралі; і сама яна, не раўнуючы, як рыбіна, ускоквала,
ставала на дыбкі і цягнулася ў брэдзень. Пры добрым улове
мужыкі вясёлым і дапытлівым позіркам акідвалі дзіцячы
натоўп на беразе, спыняліся найчасцей на ёй:

— Бяжы, Манька, па бацьку! Барзджэй…
Барыс Рамановіч любіў купляць адборную рыбу і купляў

найчасцей шчупакоў. Аднойчы ж прынёс вусатага сома, ды
такога вялікага, што дома не ведалі, які цабэрак для яго
падабраць. Укінулі ў балею з вадой, і ён ажыў, баўтануўся
ды ўвесь у пырсках выскачыў на падлогу, не на жарт
напалохаўшы Маню, якая стаяла побач, назіраючы, як
варушацца яго срэбныя плаўнікі і вусы…

Але за святамі і россыпам сямейных уцех была праца і
былі будныя дні. Здарылася так, што Барыс, павялічыўшы
свой капітал на вырабе чарапіцы, прыкупіў у пана
Юргенсана яшчэ кавалак зямлі ў пойме Ясельды і цяпер
меў поплаў. Яму, аднак, не ставала часу і, калі шчыра,
ахвоты займацца сялянскаю працай, таму гаспадарку вяла
Ганна. Працавала яна ўлежна, на думку Барыса, ажно праз
меру, не супыняючыся ад ранку да ночы, і яму не хапала яе
клёку, уласна, яе. Барыс часам папікаў жонку ў той
непамернай шчырасці і затканасці клопатамі па
гаспадарцы і казаў ёй, што ён увогуле адзін здольны
забяспечыць сям’ю і што яна магла б не рабіць. Тады яна
адказвала:

— А што ж я — паняй буду? О-о-о!..
Ганна дзівілася з такой гаманы чалавека і шчыравала



далей.
Барыс сумаваў без яе вечарамі і таму часам апранаўся і

ішоў на зборню да Парычанкі, адзінокай жанчыны, у
вялікай хаце якой збіраліся маладзіцы прасці кудзелю, а з
імі і Ганна. А яшчэ там нярэдка Маня круцілася,
пераймаючы ад маці пракаветны вопыт; яна вучылася
вышываць. Дык бацька падсаджваўся да іх на лаўку і ў суме
даводзіў:

— Ганя, ты мяне пільнуй, а не кудзелю. Кудзеля нікуды
не ўцячэ!

— Хіба што… Але ж дома да ночы нешта трэба рабіць.
— Знойдзем што, Ганя… Твой гладыш, мой таўкач —

будзем біць масла!
Пры гэтым ён спрабаваў узяць маладзіцу на рукі, яна

вырывалася:
— Ой, які ж ты бессаромнік, Барыска, ну проста вар’ят!
Ганна ніяк не магла зразумець, што за мудрасць

усялілася ў яе чалавека дый пракудуе ім. У тым жыццёвым
калаўроце годнасць жанчыны вызначалася акурат
увішнасцю ды плёнам у працы. Сяброўкі, суседкі Ганны,
кпілі з яе чалавека: «Жарабец!..» Або яшчэ больш з’едліва
на яго ж адрас: «Ад жарабка скура і на плоце гагоча!»

Таму Барыс найчасцей пакідаў зборню ўнураны, не
ведаючы, на што крыўдзіцца — ці то на лёс, ці на жонку. У
такую хвіліну яму на вока неяк і трапіла Хвілюсіха, якую
звалі яшчэ Ёўдай, Еўдакіяй… Калі на тое, маталяне —
вялікія майстры на вынаходніцтва мянушак, вулічных
прозвішчаў. Дзяўчына ж мела шмат чаго прывабнага,
закладзенага проста ў яе стан прыродай, але не мела долі,
шчасця, бо паходзіла з беднай сям’і. Барыс, мабыць,
захапіўся ў сваім «адыходным промысле», у сваіх
палюбошчах. Можна дапусціць таксама, што ён пашкадаваў



нябогу і памкнуўся даць ёй хоць кроплю таго, на што ў
душы сам быў багаты. Ці чакаў ён, аднак, што нехта
адважыцца яго дакараць за гэты вольны і па-свойму добры
ўчынак, вядома, апраметны, але ж, чуеце, і далікатны.

Аднаго разу, калі ён на золку вяртаўся дадому, пэўна,
яшчэ адчуваючы на сэрцы Хвілюсішына дыханне, са свайго
падворка на вуліцу выглянула Алена Германка, бліснула на
яго вачыма і гучна войкнула:

— Барыс, шэльма, сораму на цябе няма! Толькі дамоў
валачэшся? Ганьбу Ганне нясеш!..

— Дзеўка, а табе што да таго?
— Ге! А вось убачыш, калі мы з Ганнай звяжам цябе,

бугая аблуднага, ды выражам ніжэй крэсла тую забаўку! Я
памагу Ганне!

Барыс прыпыніў крок і, надзімаючы пагрозліва шчокі,
вырак:

— Заб’ю!
— Ох, напалохаў!
Сапраўды, Алена, ягоная суседка, была не з палахлівых,

наадварот, мела шмат ваяўнічай энергіі, порсткасці ды
ініцыятывы. Такім палец у рот не кладзі! Яна і на самой
справе магла б споўніць сваю пагрозу. З такой стане… Ай, і
трэба ж вырадзіцца блазну ў спадніцы! А галоўнае — на
якую патрэбу?

Ні для каго не было сакрэтам прозвішча — Германка… З
вуснаў у вусны ў мястэчку перадавалася легенда нітавання
лёсаў людскіх падчас сусветнай зацятай бойні. Праўда,
Барыса ў той далікатнай гісторыі ўражвала найперш
існаванне нейкіх няпэўных, нябачных, нягучных,
непадуладных дотыку ведамак, інфармацыйных ніцяў,
каналаў, неспазнаных стасункаў у свеце…

Тры гады стаялі ў Моталі адборныя кайзераўскія войскі,



салдаты — адзін у адзін — па два метры ростам. Мундзіры,
каскі — бляск! Дзяўчаты аж млелі на зборнях, паглядаючы
на іх, і была любоў міравая. Адзін з юрлівых кайзераўскіх
ваякаў, высокі, ладны, як і ўсе, з саламяным чубам,
прычасаным набок, захапіўся Германчынай маці Агапай;
вядома, Алены тады на свеце яшчэ не было. Ён почасту
заходзіў у хату, дзе жыла прывада. Яна жыла разам з
першай дачушкай сваёй ды свякрухай і свёкрам, а іхні сын
Даніла (муж Агапы) тым часам карміў вошай на Мазурскіх
балотах, праз якія праходзіў фронт.

Час быў цяжкі — мышы і тыя каліва не мелі ў запасе.
Таму ў радасць было, калі той ваяка прыносіў на спажыву
сям’і кансервы, хлеб ці іншы вайсковы правіянт;
натуральна, ён меў да сябе прыхільнасць згаладалых
людзей, асабліва Агапы, будучай Германчынай маці, яна
даўно сумавала па мужчынскай ласцы.

Невядома, аднак, на якіх там рубяжах, што займала
расейскае войска, завітала да салдат цыганка. Аднаму за
адным яна пачала прарочыць, што наспела яму і што ў яго
дома. «А табе, Данілка, вось што скажу,— сказала Данілу.—
Тваё шчасце, што цябе лёгка параніла. Ведай, табе была
наканавана дамавіна. Толькі ж у цябе дома якраз у той
момант нарадзілася дзіцё, і з-за яго ты жывым застаўся».

Даніла — цыганцы: «Не можа быць, ты маніш! Але
няхай… Я заплачу». А цыганка — яму: «Калі ты не даеш
веры таму, што я сказала, грошай у цябе не вазьму. Толькі ж
я, Данілка, шчырую праўду адкрыла: у тваёй жонкі
нарадзілася дзіцё якраз у хвіліну твайго ранення, а табе
была наканавана магіла». І расказваў далей Даніла…
Цыганка абвяла позіркам астатніх салдат: «Хоць вы і не з
адной вёскі, але калі пасля вайны пацікавіцеся,— да канца
сваіх дзён помніць будзеце — я праўду сказала: у яго



нарадзілася дзіцё, і таму ён застаўся сярод вас жывым».
Скончылася вайна — Даніла прыходзіць дадому, а ў хаце

калыска вісіць і немаўля голас падае: «Уга-уга!»
Даніла, калі браў горкае зелле ў рот, спрабаваў

ушчуваць сваю жонку, ды ў крыўду нявестку не давала
ягоная маці. Так і жылі… Алена падрасла, у шэсць гадоў ужо
была падпаскам. Дарэчы, да Данілы яна ставілася надта
ласкава і ўсё лепятала: «Татачка, татачка!..» Ён нанач
памые, акуратна вытра сухім ручніком і памажа вазелінам
яе заўжды лёгкія на тупату ногі, паабітыя, парэпаныя,— у
ложак яе занясе. Шкадаваў нават болей за старэйшую дачку.
Ужо калі Алена выйшла замуж за Іосіфа, ён, слабы і
змарнелы, дабіраючы свае апошнія дні, адпісаў ім усё, што
меў з лепшага.

Наўздзіў гуманная гісторыя склалася ў гэтай сям’і, і
цяпер Барыс, дзівячыся Алене Германцы, не ведаў, як льга
дакапацца да крыніцы ведамак, пададзеных Данілу
цыганкай, і як яна магла згадаць, што будзе і пра што
Даніла ў свой час ахвотна распавядаў людзям. Адно той
раман бравага немца зводдалек неяк, акурат у
падсвядомасці, нагадваў сыну Пісарчука Барысу ягоны юр з
Хвілюсіхай.

Неяк падчас сенакосу Барыс падахвоціўся завезці на луг
абед, які згатавала Аксіння, ягоная маці. Там, на сенажаці,
разам з Ганнай зграбалі і складвалі ў копы сена яго брат
Паўлюк, жонка Паўлюка — Зося, суседзі і прыяцелі, а ў іх
гурце, вядома ж, і Германка, жывая і дзёрзкая маладзіца,
без якой мала дзе і што ў Моталі абыходзілася.

Выпраўляючыся ў дарогу, ён пасадзіў на воз побач з
сабой Маню. Узяць дачку падказала яму бацькоўская ласка.
Толькі ж неўзабаве ён мог і пашкадаваць пра свой учынак,
бо на лузе, куды яны прыехалі, усчаўся такі рэй, які дачцэ



ніяк няможна было слухаць. Калёсы з абедам і самім
паважным, самаздаволеным фурманам Барысам як бачыш
абступілі жанкі і ўчынілі яму перакрыжаваны допыт,
з’едлівы, езуіцкі, на розныя галасы — прынамсі, так ва
ўспрыняцці Барыса.

— А ці ты гэта, Барыс?
— Барыс? Які гонар для нас!..
— А ведаеш, чалавеча, здалёк мы цябе і не пазналі —

нешта схуднеў, знябыўся — можа, Ганя цябе дрэнна
корміць?

— А няўжэ ж…
— То ці не Хвілюсіха гэтак цябе абсмактала?
— Жывы аб’едак!
— Барыс а Барыс! У цябе такая спраўная жонка і дачка

— ну як чарнічка-сунічка лясная. То ці ёсць у цябе, таткі,
сорам?

— Бач: антыхрыст! Нават вачэй не хавае!..
— Пабойся Бога, Барыс!
І далей, і далей — што называецца — пагналі храпку на

Івана. Напор жаночых з’едлівых і па-свойму зычлівых
пачуццяў быў такі, што яму ажно млосна зрабілася, і ў
агульным тым хоры ён ужо не спрабаваў нават усвядоміць
сабе, што чаўпе на яго найбольш агрэсіўная тут Германка.
Барыс нешта спрабаваў тлумачыць і супакойваць жанчын:

— Ну што вы гэтак уз’еліся на мяне?
Маня ж слухала, што ён даводзіць, і тут жа забывала

бацькавы словы — яны здаваліся ёй нязначнымі. Мані было
вельмі сорамна, крыўдна і балюча за бацьку. А ўвогуле яна
была ў стане здранцвення, калі ад страху замірае сэрца.

Адно толькі на фоне гэтага гармідару ёй бачылася
суцяшальнаю і добраю — пастава дзядзькі Паўлюка. Ён
стаяў збоку, назіраў за явішчам і ўсміхаўся, спакойна, нават



весела. Ён чакаў, калі бура сунімецца, каб паабедаць.
А Маніна маці, усхваляваная і, мусіць, расчуленая такім

напорам гурмы на яе чалавека, які пачаў хібіць, старалася
схаваць свае пачуцці за звыклымі рухамі, працай —
здымала з воза і адносіла да кустоў лазняку, дзе быў цень,
кошыкі і глячкі з абедам.

Цётка Зося кінулася ёй памагаць, і неўзабаве ўвага
жаночага корпуса да Барыса аслабла, пасыпаліся
паблажлівыя жарты, скіраваныя на іншых асоб, і абед
перацяў нарэшце тэму гаворкі.

Дадому з лугу, дзе віравала праца і затым віравалі
вольныя і палкія пачуцці местачковай зборні, Барыс ехаў
маўклівы, унураны. Мані падабалася, што бацька маўчыць.

Але ж праз дзень пасля гэтага надарэння Маня пачула ад
бабы Аксінні, што ў іхнім доме збіраецца радзіна і што
бацьку, яе бацьку Барыса, будуць біць. Потым бабуля
дадала пагрозліва:

— Калі сын становіцца блудлівым катом, то яго варта
прагнаць з хаты!

Маня слаба ўяўляла сабе, якая гэта падзея блізіцца, але
ў любым выпадку яна не магла яе прапусціць. Як потым яна
будзе тлумачыць свае паводзіны ў малалецтве, у ейным
мозгу было штосьці такое, што прымушала яе скрозь
круціцца-вярцецца і прыслухоўвацца, прыглядацца да
людзей, да іхняга хаўрусу, каб усё-ўсёсенькі ведаць. Таму
пад той час, калі збіралася сям’я і ўжо прыйшла маці і
браты Ганны Мікалай і Павел, малая залезла пад стол у
вялікім пакоі і стаілася за краямі абвіслага абруса.

Боты дзеда Пятра, як бачылася ёй адтуль, зрабілі колькі
крокаў па падлозе і спыніліся каля стала; ён, пэўна,
перахрысціўся на абразы, якія віселі ў куце, і ціха
прамовіў:


