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Мой Брыль, му сіць, як для 

мно гіх, па чаў ся з яго «Жме-

ні со неч ных пром няў». Гэ тая 

ма лень кая кніж ка, якая змя-

шча ла ся на да ло ні, на ра бі-

ла ня ма ла шу му. Роз га лас 

ся род чы та чоў быў не чу ва-

ны. Ду ма ец ца, што і сам аў-

тар не ча каў та ко га гуч на га 

пос пе ху. Што ж ста ла ся яго 

пры чы най?

Па-пер шае, ці не ўпер шы-

ню ў бе ла рус кай лі та ра ту ры 

з'я ві ла ся кні га тво раў та ко га 

жан ру — лі рыч ныя мі ні я цю-

ры. А но вае, як вя до ма, заў-

сё ды пры цяг вае па вы ша ную 

ўва гу.

Па-дру гое, а мо жа і са-

мае пер шае, са мае га лоў-

нае — кніж ка пры ваб лі ва ла, 

за ча роў ва ла змес там. У ка-

рот кіх, дас ціп ных, вя сё лых 

за ма лёў ках ад люст роў ваў-

ся ўвесь спектр пра яў на-

шай рэ ча іс нас ці. Пісь мен нік 

шчод ра пе ра да ваў сваё за-

хап лен не жыц цём, ча ла ве-

кам, пры ро дай, свае лю боў 

і ня на вісць, сму так і роз дум. 

А трап ныя, ём кія вы ра зы, 

смеш ныя эпі зо ды, гу ма-

рыс тыч ныя сі ту а цыі, яр ка 

вы пі са ныя аў та рам, ад ра-

зу пай шлі ў на род, іх ра за-

бра лі на по каз кі, пры маў кі, 

бай кі. Кні га са праў ды ста ла 

на род най. Яе з за да валь-

нен нем чы та лі як ма ла дыя, 

так і ста лыя лю дзі. І кож ны 

зна хо дзіў у гэ тай вя сё лай 

муд рас ці неш та сваё — для 

ро зу му і ду шы.

І на рэш це, трэ цяе, што 

ў пэў най сту пе ні па спры-

я ла чы тац ка му пос пе ху 

«Жме ні со неч ных пром-

няў», — яе ары гі наль нае 

па лі гра фіч нае вы ка нан не 

і дас ка на лае мас тац кае 

афарм лен не. Не па мы лю-

ся, ка лі ска жу, што яно 

бы ло са праўд най твор чай 

уда чай вы да вец тва «Бела-

русь». І не вы пад ко ва, што 

гэ ты па лі гра фіч ны і лі та-

ра тур ны шэ дэўр мно гія 

ама та ры пры го жа га пісь-

мен ства за хоў ва юць у 

сва іх хат ніх біб лі я тэ ках 

дагэ туль. І не прос та за-

хоў ва юць, а час ад ча су 

да ста юць кніж ку з па лі цы і 

з аса ло дай пе ра чыт ва юць 

даў но зна ё мыя, вы ву ча ныя 

на па мяць аб раз кі. Як гэ та 

раб лю і я.

Так, мой Брыль па чаў-

ся ме на ві та са «Жме ні со-

неч ных пром няў» у да лё кім 

1965 го дзе. З та го ча су я ўжо 

не пра пус каў ні вод най яго 

пуб лі ка цыі, ні вод на га но ва га 

вы дан ня. А на кні зе «Ад сяў-

бы да жні ва» маю на ват бяс-

цэн ны для мя не аў то граф: 

«Да ра го му Зі но вію Кі ры ла-

ві чу з най леп шы мі па жа дан-

ня мі. Ян ка Брыль».

Ліш не ка заць, што свай го 

лю бі ма га пісь мен ні ка я чы-

таю і пе ра чыт ваю. Шка да 

толь кі, што тыя свае даў нія 

ўра жан ні ні дзе не за на тоў-

ваў. А ця пер, праз га ды, іх 

ужо не ад но віш. Пер шы за-

піс у ма ім дзён ні ку з'я віў ся 

пас ля вось гэ тай су стрэ чы.


Ян ку Бры лю — шэсць-

дзя сят.

Ад ура чыс та га ве ча ра 

юбі ляр ад мо віў ся. Па ста не 

зда роўя. Дак та ры вы яві лі ў 

на зе тромб, які па во лі, але 

ня ўмоль на ру хаў ся ўверх. 

Ледзь яго спы ні лі, зра біў-

шы бла ка ду. Але і ця пер ні-

хто не мог даць га ран тыі, 

што гэ ты пра кля ты тромб 

не кра нец ца і не пач не ру-

хац ца зноў.

Ра зу ме ю чы ўсю сур' ёз-

насць сі ту а цыі, дак та ры 

на стой ва лі на не ад клад най 

шпі та лі за цыі. Але Іван Ан то-

на віч па пра сіў у іх па ру дзён 

ад тэр мі ноў кі, каб хоць сяк-

так ад зна чыць юбі лей.

Ад чу ва ла ся, што смя-

рот ная па гро за ад чу валь-

на пад ка сі ла заў сёд ную 

ду шэў ную раў на ва гу і та кі 

зайз дрос ны ап ты мізм Ян кі 

Бры ля. Неш та бы ло ў ім ад 

па ра не на га ар ла, у яко га 

яшчэ мно га сі лы, але ўзняц-

ца ў вы со кую сінь ён не мо-

жа, толь кі з су мам гля дзіць 

на ін шых, што кру жаць там 

мо ла да і бес кла пот на...

Ад нак раз мо ва не пра 

гэ та. Пас ля та го як Брыль 

ад мо віў ся ад ура чыс та га 

ве ча ра, сак ра та ры ят Са ю-

за пісь мен ні каў вы ра шыў 

на ла дзіць яму не вя лі кі фур-

шэт у До ме лі та ра та раў. 

У ка бі не це Мак сі ма Тан ка 

са бра ла ся ча ла век з двац-

цаць — кі раў ні кі лі та ра тур-

ных вы дан няў, сак ра та ры 

Са ю за пісь мен ні каў, бліз кія 

сяб ры юбі ля ра. І я як прад-

стаў нік ЦК пар тыі.

Яшчэ да па чат ку афі цый-

най част кі я па ды шоў да 

Ян кі Бры ля і па він ша ваў з 

юбі ле ем. Ён цёп ла па дзя ка-

ваў, але па гля дзеў на мя не 

трош кі не даў мен на-здзіў ле-

на: ад куль, маў ляў, ты та кі 

ўзяў ся? Мая ж мі сія за клю-

ча ла ся не толь кі ў тым, каб 

па він ша ваць юбі ля ра, але і 

ў тым, каб ска заць яму важ-

ную рэч.

— Іван Ан то на віч, вы, ма-

быць, кры ху хва лю е це ся?

— Ча го? — здзі віў ся 

Брыль.

— Ну... што вось та кая 

за трым ка з уз на га ро дай...

А за трым ка атры ма ла-

ся са праў ды не пры ем ная. 

4 жніў ня — юбі лей, сён ня 

ўжо 10-га, а ні я ка га ўка за 

ня ма. Хоць наш ЦК свое ча-

со ва прад ста віў у ЦК КПСС 

усе не аб ход ныя па пе ры на 

ор дэн Пра цоў на га Чыр во-

на га Сця га.

Брыль на мае сло вы 

ўсміх нуў ся, мах нуў ру кою:

— Э, вя лі кая бя да...

— Мы зва ні лі сён ня ў 

Маск ву, усё нар маль на. 

Пы тан не вы ра ша ец ца ста-

ноў ча. За трым ка па ней кіх 

тэх ніч ных пры чы нах.

— А ў мя не ўжо гэта бы ло 

на пя ці дзе ся ці год дзе. Указ 

з'я віў ся не дзе праз пяць ці 

шэсць дзён. Так што ні чо-

га страш на га. «Сем га доў 

мак не ра дзіў, але го ла ду 

не было».

За дак лад насць Бры лё-

вых слоў не ру ча ю ся, але 

доб ра пом ню яго ныя вель мі 

прос тыя, не як па-ся лян ску 

муд рыя, зу сім не ка кет лі выя 

ад но сі ны да гэ тай прык рай 

за трым кі. 

Пас ля бы ла ўра чыс тая 

част ка. Га ва ры лі пра мо вы, 

тос ты. Кар це ла і мне ска-

заць сваё сло ва, пры знац ца 

Іва ну Ан то на ві чу ў лю бо ві. 

І не ад ва жыў ся. За ба яў ся. 

Ця пер ка ю ся. Трэ ба бы-

ло б ра шыц ца! Мо жа, яму і 

няліш не гэ та бы ло б. Сло ва 

прос та га, звы чай на га чы-

та ча... У апош ніх дзён ні ка-

вых за пі сах Бры ля я вост ра 

ад чуў, што ён меў у гэ тым 

па трэ бу — у шчы рым чы-

тац кім сло ве, у гра мад скім 

пры знан ні. Ну ды што пас ля 

бой кі ма хаць ку ла ка мі. Але 

я аба вяз ко ва знай ду яшчэ 

вы па дак, каб вы ка заць гэ ту 

лю боў Ян ку Бры лю. Інакш 

ні ко лі са бе не да рую.

На фур шэ це Іва ну Ан то-

на ві чу бы ло цяж ка ста яць 

на хво рых на гах, дый яму 

гэ та ка тэ га рыч на за ба ра ні лі 

дак та ры. Та му Іван Ша мя-

кін, Анд рэй Ма ка ё нак, ба ча-

чы, як ба лю ча мор шчыц ца 

юбі ляр, уса дзі лі яго на рэш-

це ў крэс ла.

На пра ця гу ўся го ве ча ра 

Іван Ан то на віч муж на ста-

ра ўся не па каз ваць сва ёй 

не ма чы. Жар та ваў, смя-

яў ся. І толь кі ха лод ны пот, 

што здрад лі ва вы сту паў на 

скро нях, на лбе, вы да ваў, 

ча го каш туе яму гэ та ве ся-

лосць.

Упер шы ню я ўба чыў Бры-

ля-апа вя даль ні ка, як ка-

жуць, у спра ве. Да гэ та га я 

ад мно гіх чуў, што ён вя лі кі 

май стар роз ных ба ек. І вось 

аса біс та пе ра ка наў ся, што 

гэ та са праў ды так. Брыль 

і рас каз вае, як пі ша — не-

шмат слоў на, ём ка, над звы-

чай вы раз на, ар тыс тыч на. 

У гэ тым яму да па ма гае і яго 

не ма лы ак цёр скі та лент. 

Апа вя да ю чы што-не будзь 

пра сва іх зна ёмых ці на ват 

не зна ё мых, ён між во лі імі-

туе жэс ты, мі мі ку сва іх ге-

ро яў, тое, як яны га во раць. І 

гэ та ства рае над звы чай нае 

ўра жан не.


У аў та бія гра фіі, на пі-

са най для лі та ра тур на га 

да вед ні ка «Пяць дзя сят ча-

ты ры да ро гі», Ян ка Брыль 

вы ка заў слуш ную дум ку: 

«Най вы шэй шая фор ма пісь-

мен ніц кай спра ва зда чы пе-

рад на ро дам — кні гі. Пра гэ-

та трэ ба ду маць най больш, 

піль на абе ра гаць свой час і 

сі лы для га лоў на га». І кры ху 

паз ней у ар ты ку ле для ча со-

пі са «Воп ро сы литературы» 

раз віў сваю дум ку, кан крэ-

ты за ваў яе так: «Усё жыц цё 

пісь мен ні ка — ка лі ён ра зу-

мее яго як без за па вет нае 

слу жэн не на ро ду — гэ та 

на ту раль на не аб ход нае для 

яго і па жыц цё вае вы ву чэн-

не рэ ча іс нас ці, вы ву чэн не 

ча ла ве ка ў са мім са бе і ў 

бліж нім, ня стом ная пад-

рых тоў ка да пра цы, да на-

пі сан ня но вых, са праўд ных 

тво раў...»

Та кім чы нам у гэ тых 

дзвюх ка рот кіх цы та тах 

сфар му ля ва на важ ная і, 

мо жа быць, са мая га лоў ная 

за да ча лі та ра ту ры: да ваць 

на ро ду не прос та но выя кні-

гі, а глы бо кія, са праўд ныя, 

вы со ка мас тац кія тво ры. 

Што для гэ та га трэ ба? Ад-

каз на пы тан не мы зна хо-

дзім у са мых роз ных кні гах 

Ян кі Бры ля.

Перш за ўсё — гэ та вер-

насць жыц цё вай праў дзе. 

Леў Талс той у свой час пі саў: 

«Ге рой, яко га я люб лю ўсі мі 

сі ла мі ду шы, яко га ста ра ўся 

па ка заць ва ўсёй пры га жос-

ці яго і які заў сё ды быў, ёсць 

і бу дзе най пры га жэй шы, — 

праў да». Спа сы ла ю чы ся 

на гэ тае вы каз ван не, Ян ка 

Брыль за зна чае: «Праў дай, 

слу жэн нем праў дзе жы вём 

і мы, жы ве — у сва іх леп-

шых тво рах — на ша шмат-

на цы я наль ная са вец кая 

лі та ра ту ра, дзя ку ю чы гэ та-

му яна за кон на га на рыц ца 

імем пе ра да вой, най больш 

ча ла веч най у све це лі та ра-

ту ры...»

Ян ку Бры ля не па ко іў, 

тры во жыў фар ма лізм, які 

ўсё больш ак тыў на па чы наў 

пра яў ляць ся бе ў ай чын най 

лі та ра ту ры.

«Чы та ю чы лю ба муд рыя 

вы крун та сы не ка то рых ма-

ла дых і не над та ўжо ма ла-

дых пра за ікаў, паэ таў і фі ло-

са фаў, ча сам ус па мі на ец ца 

жа но чая чар га ў па лі клі ні цы 

бы лой і сён няш няй «леч ка мі-

сіі». Ся дзя чая чар га, у свет-

лай вы го дзе, у ня спеш най 

га ма не з больш ці менш 

вы раз ным спа бор ніц твам 

у сва бод ным ве дан ні муд-

ра ге ліс тых на зваў хва роб і 

ле каў, з усёй эк ві ліб рыс ты-

кай за меж ных спе цы яль ных 

сло ва кам бі на цый, якія мне і 

да сцен кі па стаў ле на му не 

за пом ніць...»

Не ка то рыя ма ла дыя сваё 

муд ра гель ства спра бу юць 

рас тлу ма чыць тым, што яны 

гэ тым са мым хо чуць сцвер-

дзіць сваю еў ра пей скасць. 

Іван Ан то на віч ска заў пра 

гэ та па-свой му ко рат ка, ём-

ка, з не ма лой до ляй з'ед лі-

ва га гу ма ру: «Во, і яшчэ 

адзін пнец ца быць вель мі 

су час ным, усё ў яго «апо-

ве дзе» на ад ных на мё ках, 

на глы ба ка дум ным не да га-

вор ван ні... А я, пра чы таў шы 

цярп лі ва, амаль па зях нуў: 

не ха па ла яшчэ зда гад вац-

ца, што тут у ця бе да ча-

го!..»

І ні бы пад су моў ва ю чы 

ска за нае, пісь мен нік за зна-

чае: «Веч ны кры тэ рый: ка лі 

ёсць што ска заць, ка лі хо-

чаш, каб ця бе зра зу ме ла, 

каб та бе па ве ры ла як ма га 

больш лю дзей, — муд ра ге-

ліць не бу дзеш».


Ян ка Брыль быў стро гі, 

ча сам на ват су ро вы не толь-

кі да тво раў ка лег, але і да 

сва іх улас ных.

Вось як раз ві ва ла ся гіс то-

рыя ва кол пер шай апо вес ці 

Бры ля «У За ба лоц ці днее». 

Апо весць, якая, зда ва ла-

ся б, ме ла не бла гі рэ за нанс 

ся род чы та чоў і пэў ную пры-

хіль насць не ка то рых кры ты-

каў. Больш за тое, твор быў 

вы лу ча ны на атры ман не 

Ста лін скай прэ міі. І Брыль 

атры маў яе! Ад нак сам аў-

тар ацэнь ваў твор да во лі 

са ма кры тыч на.

«На пі саў шы гэ тую рэч, 

я да ваў яе чы таць мно гім. 

Аб мяр коў ва ла ся яна ў рэ-

дак цыі ча со пі са «По лы мя», 

пас ля — на сек цыі про зы, 

і та ва ры шы не да дуць мне 

са лгаць, што я пра сіў іх кры-

ты кі, хва ля ваў ся, хва лю ю ся, 

чу ю чы слуш ную кры ты ку, 

і бу ду хва ля вац ца, да пра-

цоў ва ю чы твор, бо ўсім нам, 

хто сум лен на за раб ляе свой 

пісь мен ніц кі хлеб, вя до ма, 

што на пі саць апо весць кры-

ху ця жэй, чым рэ цэн зію.

Я не збі ра ю ся ад прош вац-

ца ад кры ты кі, якую за слу-

жыў, а так са ма кры ва душ на 

ка яц ца ў тых па мыл ках, якіх 

яшчэ не па спеў пра ду маць 

і зра зу мець, — бу ду га ва-

рыць пра тую кры ты ку, што 

пра віль на на зы ва ец ца па-

вяр хоў най і агла бель най».

А вось да кры тыч ных 

за ўваг і доб ра зыч лі вых па-

рад ста рэй шых та ва ры шаў 

Брыль пры слу хоў ваў ся 

вель мі ўваж лі ва і з удзяч-

нас цю.


Кож ны раз, на быў шы 

но вую кні гу Ян кі Бры ля, ра-

ду ю ся, як дзі ця, якое атры-

ма ла сваю лю бі мую цац ку. 

Не, ба дай, гэ тае па раў на нне 

не дак лад нае. Маё па чуц цё 

хут чэй мож на па раў наць 

з тым, што я пе ра жы ваў у 

ма лен стве ве ча рам пе рад 

Ка ля да мі. На рэш це пас ля 

доў га га посту на ды хо дзі-

лі хва лю ю чыя, ура чыс тыя 

хві лі ны. Баць ка пры но сіў у 

ха ту ахапак се на, рас сці лаў 

яго на ста ле, ма ці на кры ва-

ла се на чыс тым, кра мя ным 

аб ру сам, па ся рэ дзі не ста-

ві ла шклян ку з пша ні цаю і 

ўторк ну тай свеч кай. Мес ца 

ў ку це зай маў вя лі кі чы гун 

з куц цёю.

Пас ля на стол ста ві лі ся 

міс кі з роз най, па куль яшчэ 

пос най ежай. За паль ва ла ся 

свеч ка, баць кі шчы ра ма лі-

лі ся. І толь кі пас ля гэ та га 

да зва ля ла ся са дзіц ца за 

стол. Не звы чай насць, та ям-

ні часць вя чэ ры ўзмац ня ла 

ў ма ёй ду шы прад чу ван не 

свя та. Я ўжо пэў на ве даў, 

што заўт ра, ка лі пра чну ся, 

мя не ча каюць ба га ты свя-

точ ны сня да нак, роз ная 

сма ка та, а яшчэ... А яшчэ 

ней кая ва ўсім за гад ка-

васць, та ем насць, ка зач-

насць, што мне па да ба ла ся, 

ва бі ла, мо жа, на ват больш, 

чым тая сма ка та.

Дык вось гэт кую га му па-

чуц цяў я пе ра жы ваю і не-

су чы да до му но вую кніж ку 

Ян кі Бры ля — свай го лю бі-

ма га пісь мен ні ка. Кніж ку я 

спа чат ку лю боў на ла шчу ў 

ру ках, лю бу ю чы ся мас тац-

кім афарм лен нем (а бры-

лёў скія вы дан ні, як пра ві-

ла, афарм ля юц ца з вя лі кім 

гус там), раз гляд ваю па пе ру, 

шрыф ты, ма люн кі. Раб лю 

гэ та, каб ад цяг нуць як най-

да лей па ча так са мо га чы-

тан ня, зра біць яшчэ больш 

вост рай, больш поў най аса-

ло ду ўва хо джан ня ў вы со кі, 

на пру жа на-шчым лі вы свет 

чуй най, ураж лі вай ду шы.

Бры ля нель га чы таць 

на гбом. Яго трэ ба піць па 

глыт ку, спак ва ля, сма ку ю-

чы кож нае ём кае, ад мет нае 

сло ва. А яны, гэ тыя сло вы, 

як за ла цін кі-са ма род кі, рас-

сы па ны на кож най ста рон-

цы, вы бліск ва юць ледзь не 

ў кож ным за пі се. І на ват 

звык лае, бу дзён нае сло ва 

ад мыс ло вы Май стар мо жа 

па вяр нуць так, па ста віць у 

та кі кан тэкст, што яно рап-

там ад гук нец ца, за ззяе 

па-но ва му, све жа, свя точ-

на. Нель га не за хап ляц ца 

ўмен нем, фі лі гран ным май-

стэр ствам аў та ра эка ном на, 

глы бо ка, дзі вос на дак лад на 

пе ра даваць са мыя тон кія, 

са мыя па та ем ныя ру хі ду-

шы. Нель га не здзіў ляц ца і 

за хоп ле на са чыць, як, зда-

ва ла ся б, на роў ным мес цы 

пра рас тае, вы лушч ва ец ца 

з дру зу жыц цё вых фак таў 

жы вая, тра пят кая дум ка. 

Якая ж гэ та са праў ды рас-

ко ша і ні з чым не па раў на-

ная ра дасць — быць свед-

кам, на ват больш та го — 

са ўдзель ні кам, су аў та рам 

са ма га за гад ка ва га, са ма га 

не спа ці галь на га — пра цэ су 

ду ман ня! Кні гі Ян кі Бры ля 

да юць свай му чы та чу гэ тай 

ра дас ці поў най ме рай, або, 

як бы ска заў сам аў тар, на-

поў ні цу.

Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ.
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