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— Тац ця на Эду ар даў на, тут у 
мя не да ця бе та кая спра ва да лі-
кат ная, — стар шы ня сель са ве та 
хва ля ваў ся і ка мя чыў у ру ках ней-
кую па пер ку. Я ўзня ла га ла ву ад 
сто са сшыт каў, якія ўсё не ста ва ла 
ча су пра ве рыць, і пад рых та ва ла-
ся ўваж лі ва слу хаць. Хва ля ван не 
Пят ра Ва сі ле ві ча бы ло дзіў нае і 
не як на сця рож ва ла.

— Ты ж у нас по шу ка вік-да след-
чык? — пра цяг ваў ён. — Му зе ем 
школь ным ка ман ду еш. Мо жа, да сі 
ра ды і гэ та му за пы ту? — Ён пра-
цяг нуў мне кан верт, гус та ўсе яны 
паш то вы мі штэм пе ля мі. — З-за 
мя жы прый шоў, з Літ вы.

Я асця рож на раз гар ну ла пісь мо 
і па ча ла чы таць. На пі са ла яго па-
жы лая жан чы на-яў рэй ка Рэ ве ка 
Ме ле не, у дзя воц тве Хім ке. На ра-
дзі ла ся яна ў су сед няй з на мі вёс-
цы За рэч ча. Пад час Вя лі кай Ай-
чын най вай ны гіт ле раў скія аку пан-
ты рас стра ля лі яе баць коў ра зам з 
ін шы мі ад на вяс коў ца мі-яў рэ я мі ва 
ўро чы шчы за вёс кай. Дзяў чын ка 
цу дам вы ра та ва ла ся. Ці та му, што 
яна ме ла свет ла-ру сы ко лер ва-
ла соў ці, мо жа, ня мец кія сал да ты 
па шка да ва лі ма лую... Два іх ста-
рэй шых бра тоў з са ма га па чат ку 
вай ны ма бі лі за ва лі на фронт. Сі-
ра ту ўзя ла да ся бе мат чы на сяст ра 
Іры на. Яе сын То лік быў ад на год-
кам Ры вы. Ён меў пры ро джа ную 
ана ма лію — вя лі кую ра дзім ку на 
тва ры, та му з ім не асаб лі ва сяб-
ра ва лі вяс ко выя дзе ці. А вось з 
Рыў кай ён цес на зблі зіў ся. Пас ля 
вай ны мяс цо вая на стаў ні ца па ра-
і ла ад даць ма лую ў дзі ця чы дом. 
Рэ ве ка на ха ду са чы ня ла вер шы кі, 
вель мі лю бі ла чы таць, а ў дзі ця-
чым до ме, як ду ма ла на стаў ні ца, 
у яе мо жа пра явіц ца пісь мен ніц кі 
та лент. Ры ве вель мі цяж ка бы ло 
па кі даць вёс ку і бліз кіх лю дзей, 
яна гор ка пла ка ла. Але зна хо-
джан не ў дзі ця чым до ме да па маг-
ло ёй вы біц ца ў лю дзі. Во ляю лё су 
дзяў чы на па тра пі ла ў Віль нюс у 
сям'ю ма лод ша га бра та, ста рэй шы 
за гі нуў на фрон це. У Літ ве яна і 
за ста ла ся. Там па зна ё мі ла ся з вя-
до мым тэ ле жур на ліс там, вый шла 
за яго за муж. Вы рас лі дзе ці, уну кі. 
Ад ной чы з му жам гля дзе лі тэ ле ві-
зар, і вось — цуд, — па ба чы лі сю-
жэт пра Бе ла русь і род ную вёс ку 
За рэч ча. Ка неш не, за 75 пра мі ну-
лых га доў па се лі шча кар ды наль на 
змя ні ла ся, але ў Ры вы ўзнік ла дум-
ка: мо жа, хто з яе род ных, хоць бы 
са мых да лё кіх, яшчэ жы вы? Яна 
ад шу ка ла ад рас сель са ве та ў ін-
тэр нэ це і на пі са ла ліст.

Пётр Ва сі ле віч не асаб лі ва 
ўзра да ваў ся та кой на ві не: дзе ка го 
шу каць, ка лі ў тым За рэч чы за ста-
ло ся, мо жа, пяць жы лых два роў, 
ас тат нія — ле ці шчы. Дый коль кі 
ча су прай шло! Вось ён і пры нёс 
мне пісь мо Ры вы Ме ле не.

Я не каль кі ра зоў пе ра чы та ла ліст. 
Хоць і са ма бы ла мяс цо вая, ад нак, 
пра тое, што ў За рэч чы да вай ны 
жы лі яў рэі, чу ла ўпер шы ню. Ні хто са 
зна ё мых не ве даў пра гэ та так са ма. 
У най блі жэй шую ня дзе лю па пра сі ла 
му жа з'ез дзіць са мной у За рэч ча, 
па га ва рыць з мяс цо вы мі жы ха ра-
мі. Мо жа, ста рыя, якія там за ста-
лі ся, неш та ўспом няць. Цёт чы на 

проз ві шча Ры ва не за пом ні ла, і гэ та 
знач на аб ця жар ва ла по шу кі.

— У За рэч чы жы ве мой зна ё-
мы, То лік Каз лоў. Яго яшчэ лю дзі 
Жыд ком клі чуць. Мо жа, яго рас-
пы та ем? — па спра ба ваў да па маг-
чы па ра дай муж. Я ад мах ну ла ся. 
То лік не быў па доб ны ні тва рам, 
ні вы гля дам на яў рэя. Дый па 
ўзрос це не па ды хо дзіў. Ча ла ве ку, 
які мог бы хоць што-не будзь ус-
пом ніць, па він на быць як мі ні мум 
85 і больш га доў. А То лі ку ледзь-
ледзь пе ра ва лі ла за пяць дзя сят. 
Ана толь не так даў но раз вёў ся з 
жон кай і вяр нуў ся ў баць ка ву ха ту. 

Афі цый на не пра ца ваў ні дзе, але 
з тых гро шай, што да ста лі ся яму 
пры раз вод зе, ку піў са бе трак тар. 
Ім аб раб ляў свае і су сед скія «сот-
кі». З та го і жыў.

Мы з му жам аб' еха лі ўсё За-
рэч ча, але ні чо га та ко га, за што 
мож на бы ло б за ча піц ца, не знай-
шлі. Толь кі ад на 95-га до вая ба бу-
ля ўспом ні ла, што Хім кі са праў ды 
жы лі ў іх вёс цы. У іх бы ло шмат 
рад ні. Амаль усіх фа шыс ты рас-
стра ля лі, ка гось ці вы вез лі ў Гер-
ма нію. Пры га да ла і ма лую Ры ву. 
Але ку ды па дзе ла ся дзяў чын ка і ці 
за стаў ся хто з яе род ных, ста рая 
так і не ўспом ні ла.

— Не пе ра жы вай так, — па чаў 
су па кой ваць муж, уба чыў шы мой 
за сму ча ны твар. — Да вай за е дзем 
да Ва сіль ко вых. Ка лі іх ма ці не ў 
баль ні цы, мо жа, яна што рас ка жа? 
Яна ж так са ма з За рэч ча.

Я пстрык ну ла са бе ру кой па 
лбе. Ну, як жа! Мы мі гам па ім ча-
лі ся да до му. Ха та Ва сіль ко вых 
ста я ла лі та раль на за два кро кі ад 
сель са ве та. За стаць Та ма ру Паў-
лаў ну до ма бы ло вя лі кай уда чай, 
апош нім ча сам яна пе ры я дыч на 
гас ці ла ў дзя цей ці ка ча ва ла па 
баль ні цах. Але сён ня ўлас най пер-
со най су стрэ ла нас на па ро зе.

— Ве даю, ве даю! — ажы ві ла ся 
жан чы на, вы слу хаў шы маю гіс то-
рыю. — Ры ве бы ло 10 гад коў, яна 
з 1931 го да. Я ста рэй шая за яе на 
ча ты ры га ды, ужо з хлоп ца мі ня вес-
ці ла ся. Яў рэ яў мно га жы ло ў на шай 
вёс цы. Рыў кін баць ка, Ле а польд 
Хім ке, зай маў ся ры мар ствам, ра-
біў збрую для ко ней. Трое дзе так у 
іх бы ло. Ры ва — са мая ма лод шая, 
дач ка ста рас ці, як яе на зы ва лі. Пер-
шая жон ка Хім ка ва па мер ла, а ў яго 
за ста лі ся двое сы ноў. Дык ён ажа ніў-
ся з ма ла дой, з на шай, бе ла рус кай. 
І вось, ка лі яму споў ні ла ся 50 га доў, 
на ра дзі ла ся гэ тая дзе вач ка.

Ста рая вель мі хва ля ва ла ся, ус-
па мі ны абу джа лі ў яе даў но за бы тыя 
па дзеі мі ну лай вай ны. Я асця рож на 

за пы та ла ся, ці жы вы за раз хто з яе 
род ных. Ры ва пі са ла, што на пры-
кан цы жыц ця хо ча на ве даць вёс ку.

— Дык, гэ та, То лік Каз лоў, ка лі 
яшчэ жы вы... А ў Зя лё ным — Ва-
сіль Ба цян, яшчэ адзін стры еч ны 
брат жы ве,— па ча ла ўспа мі наць 
Та ма ра Паў лаў на. — У Хім ка вай 
жон кі На сты тры сяст ры бы лі. Ох, 
і ня шчас ным лі чы лі яе баць ку! Гэ-
та ж ча ты ры дзеў кі вы га дуй, ды 
за муж ад дай! На ста — са мая ма-
лод шая бы ла. Хім ка на яе даў но 
во ка па клаў. Па сяб ра ваў з бу ду-
чым цес цем і зра біў яму цу доў ны 
ге шэфт. Да па мог дзеў кам знай сці 
сваё ся мей нае шчас це. Нэ ля вый-
шла за муж за чы гу нач ні ка ў го-
ра дзе, Ка ця ры на — у Зя лё нае за 
ней ка га Ва сі ля Ба ця на, а Ары на — 
за ад на фа міль ца Ся мё на Каз ло ва. 
У іх сын То лік на ра дзіў ся. А з На-
стач кай Хім ка сам ажа ніў ся.

Я ся дзе ла кры ху ага ла мо ша-
ная ад той хва лі ін фар ма цыі, што 
вы да ла ста рая. Яна сцвяр джа ла, 
што ў Зя лё ным яшчэ жы ве Мі ка-
лай Ба цян, стры еч ны брат Ры вы. 
Мо жа, яго сям'я пры ня ла б да ся бе 
за меж ную гос цю?

Па куль Та ма ра Паў лаў на га ва-
ры ла, дзень пе ра сяг нуў свой эк-
ва тар. Я зноў умоль ны мі ва ча мі 
па гля дзе ла на свай го му жа. Дый 
ён і сам усё зра зу меў.

— Ну, па е дзем та ды ў Зя лё нае, 
ка лі так хо чаш, — уз дых нуў мой 
гас па дар.

На ша «Джэ та» па ка ці ла на зад, 
а по тым яшчэ коль кі кі ла мет раў 
па ляс ным без да рож жы. Пра мой 
да ро гі ад За рэч ча да Зя лё на га не 
бы ло, а ляс ныя сцеж кі яшчэ не 
пра сох лі.

— Мо жа, не па е дзем да лей? — 
спы таў муж, ка лі мы з на цяж кай 
пе ра адо ле лі вя лі кую лу жы-
ну. — Пас ля абе ду ад лі-
жыць па ча ло, ба ю ся, каб 
мы не за се лі ся род ле су. 
Гэ та ж уся го толь кі лег ка-
вік, а не ўсю ды ход.

Я зноў цяж ка ўздых ну-
ла. Муж яшчэ раз уваж-
лі ва па гля дзеў на мя не, 
а по тым мац ней на ціс нуў 
на газ.

Ад шу каць жы ха роў з 
проз ві шчам Ба цян у вёс-
цы Зя лё нае ака за ла ся 
не скла да на. Пра сцей, 
зда ец ца, хі ба што знай сці 
ва ду ў ра цэ.

— Мой муж Мі ка лай Ва сі ле-
віч Ба цян, і я, Тац ця на Пят роў на 
Ба цян, — пра цяг ну ла мне ста ры 
фо та зды мак жан чы на. — Амаль 
65 га доў ру ка аб ру ку пра жы лі...

Слё зы ў яе на ка ці лі так рап тоў-
на, што ба бу ля не па спе ла ад няць 
парт рэт ад гру дзей, як той па крыў-
ся шэ ры мі мок ры мі пля ма мі. Хві лін 
праз пяць яна кры ху су па ко і ла ся 
і аб цер ла хус тач кай во чы. Да ве-
даў шы ся аб пры чы не май го ві зі ту, 
цяж ка ўздых ну ла.

— Пай шоў мой Мі ка лай з жыц ця 
ў мі ну лым го дзе, — рас ка за ла Тац-
ця на Пят роў на. — Гэ та ж ён Ры він 
стры еч ны брат па ма ці. Мо жа, та-
ды і яго па каз ва лі па тэ ле ві за ры? 
Але ж не ўба чыц ца яна з ім ні ко лі, 
хі ба што, на тым све це. — Ста рая 
зноў рас пла ка ла ся.

Што мо жа рас ка заць ча ла век, 
які ма ла ве дае пра сям'ю Ры вы, 
дый яшчэ пе ра жы вае та кое го ра? 
Тац ця на Пят роў на не рас ка за ла 
мне ні чо га но ва га. Дый вы пыт ваць 
у яе асаб лі ва не ха це ла ся.

Мы з му жам па вяр ну лі да до му. 
Змроч ныя дум кі не ад пус ка лі нас 
аба іх. Што на пі саць у ад каз Ры ве? 
Яна ж ча кае з на дзе яй. Хоць і праз 
столь кі га доў...

Ляс ную да ро гу з шор га там па-
глы на лі ко лы ма шы ны, пад та лы 
снег вя лі кі мі ка вал ка мі вы ля таў 
з-пад іх. Рап там наш лег ка вік на-
цяж на рык нуў і спы ніў ся.

— Вось і се лі, — нер во ва кі нуў 
муж. — Гэ та з-за ця бе. На вош та 
я, дур ны, па слу хаў? У Зя лё ным ці 
так, ці гэ так ні чо га не да бі лі ся.

Я пра глы ну ла даў кі ка мяк у 
гор ле.

— Пра бач, — толь кі і вы дых ну ла, 
каб не рас пла кац ца са мой. Са праў-
ды, за храс лі доб ра. Мы па спра ба-
ва лі вы пі хаць аў та ма біль з ямі ны, 
але ў нас ні чо га не атры ма ла ся.

— Што ж, трэ ба іс ці да То лі ка-
жыд ка, толь кі яго мож на па пра-
сіць, каб вы цяг нуў, — уз дых нуў 
муж. Хоць бы ла ўжо вяс на, але на 
два ры цям не ла хут ка. Дзён ная ад-
лі га па ча ла змя няц ца ма ро зі кам.

— Ся дзі, ча кай,— на ка заў гас-
па дар. — Да За рэч ча больш як 
два кі ла мет ры. Доб рыя паў га дзі ны 
трэ ба іс ці. Каб хоць Та лян у ня дзе-
лю не вы піў, а то не вя до ма, ка лі 
вы е дзем.

Ба віць час у ха лод ным ле се 
над вя чор кам бы ло не так ужо і 
пры ем на.

Па куль ча ка ла да па мо гі, па спе-
ла вы тап таць у пад та лым сне зе 

доб рую сцеж ку. Бо ты пра мок лі, і 
но гі па ча лі доб ра-ткі пад мяр заць.

На рэш це ў да ле чы ні па чу ла ся 
гу дзен не трак та ра. То лік, наш вы-
ра та валь нік, да цяг нуў аў то ледзь 
не да са май вёс кі. Як толь кі мы 
ад чу лі пад ко ла мі цвёр дую зям лю, 
ён ху цень ка ад ча піў трос і знік у 
не вя до мым на прам ку.

— Хоць бы ка пей ку якую да-
лі, — па вяр ну ла ся я да му жа. — Гэ-
та ж со рам які, ча ла век амаль два 
кі ла мет ры цяг нуў нас трак та рам, а 
мы і не ад дзя чы лі.

— Ой, праў да, за быў ся. Але за-
раз за е дзем да яго, мо жа хто до ма 
ёсць, пе ра да дзім гро шы, — пра па-
на ваў мой гас па дар.

У То лі ка вай ха це і са праў ды 
нех та гас па да рыў, на кух ні і ў сен-
цах га рэ ла свят ло. Я за ціс ну ла ў 
ру цэ гро шы, па сту ка ла ся. Ад чы ніў 
мне не вы со кі дзя док.

— То лік мне па трэб ны, ён до-
ма? — ад не ча ка нас ці спы та ла 
пер шае, што прый шло ў га ла ву.

— Гэ та я, — ад ка заў дзед.

— Не, пы таю, дзе ваш сын. Ён 
на шу ма шы ну толь кі што з ба ло та 
вы цяг нуў, — па ча ла тлу ма чыць я. 
Га ва ры ла грам чэй, бо, зда ва ла-
ся, што па жы лы ча ла век чуе не 
вель мі доб ра. — Вось тут, ка пей-
чы ну яму пе ра дай це, па дзя ку за 
да па мо гу.

— Ні чо га не трэ ба, — ці ха ад-
ка заў дзед.

— Ну, як гэ та? Ён мог сён ня 
сва і мі спра ва мі зай мац ца, а тут 
мы...

Я на стой лі ва прай шла ў па кой, 
каб дзе-не будзь на від ным мес цы 
па клас ці гро шы. Ста ры зай шоў 
услед за мной. На яго тва ры пра-
міль гну ла лёг кае не за да валь нен не 
і со рам за бар дак, які па на ваў у ха-
це. Пры элект рыч ным свят ле мне 
ўда ло ся ўваж лі ва раз гле дзець яго 
ры сы. Ніж нюю част ку тва ру за кры-
ваў вя лі кі ра дзі мы знак.

— Ана толь Ся мё на віч? — пе ра-
пы та ла асця рож на.

— Так, гэ та я!
— А вы ве да е це Рэ ве ку Хім ке?
— Ча му ж, не? Гэ та мая стры еч -

ная сяст ра. Мы з ёй не ба чы лі ся 
пас ля вай ны, — ска заў дзед.

Унут ры мя не зай гра лі фан фа-
ры! Ня ўжо, так прос та?

— Та ды я вам ска жу цу доў ную 
на ві ну! Ва ша сяст ра знай шла-
ся! Яна жа дае пры ехаць да вас 
у гос ці! — я ледзь не ска ка ла ад 
ра дас ці. Твар ста ро га не ча ка на 
спах мур неў.

— Не трэ ба, ня хай не 
едзе, — на рэш це праз доў-

гую паў зу вы ма віў ён. — 
Да гэ туль не на вед ва ла, 
і за раз не трэ ба. Ці пры-

еха ла яна хоць раз у гос ці 
да цёт кі, якая ўсю вай ну яе 

гля дзе ла? Ад ся бе ад ры-
ва ла апош няе, каб тая ні 

ў чым не ме ла па трэ-
бы? Ці за ві та ла хоць 
раз на мо гіл кі? — го-
лас ста ро га быў на-
скрозь пра сяк ну ты 
шмат га до вай крыў-
дай. — А за раз яна 
хо ча па ба чыць род-
ных? Маю ста расць 
па гля дзець, як я тут 
га рую ў гэ тым ка ту-
ху? Не трэ ба. І гро-
шы свае за бя ры це.

Я асця рож на сха-
ва ла руб лі, якія рап-

тоў на зра бі лі ся га ра чы мі, у кі шэ ню, 
і моўч кі вый шла на ву лі цу.

— Ну, што? — спы таў муж, — 
пе рад ала?

Я ня ўцям на хіт ну ла га ла вой.
Па куль еха лі, зноў апа на ва лі 

не вя сё лыя дум кі. Які ад каз на пі-
саць Ры ве Ме ле не? Што род ныя 
ні бы та ёсць, але не ча ка юць? Ці 
зма ніць, што ні ко га не за ста ло ся? 
Дрэн на спа ла і ноч чу, му кі сум лен-
ня не да ва лі на ват сплю шчыць па-
ве кі. А ра ні цай, ка лі па між уро ка мі 
бы ла «форт ка», на пі са ла пісь мо ў 
Віль нюс.

«Па ва жа ная Рэ ве ка Ле а поль-
даў на! Пі ша вам на стаў ні ца па-
чат ко вых кла саў Вя лі ка рэ цкай ся-
рэд няй шко лы Тац ця на Га рош кі на. 
Я з'яў ля ю ся кі раў ні ком школь на га 
края знаў ча га му зея. Уваж лі ва пра-
чы та ла Ва ша пісь мо. Са праў ды, 
знай шлі ся свед кі, якія па цвер дзі лі, 
што Ва ша сям'я і Вы да вай ны жы лі 
ў За рэч чы. На жаль, ні ко га з ва-
шых род ных, пра ка го вы ўспа мі на-
лі ў сва ім ліс це, я не знай шла...»

Свят ла на Ма гі леў-

чык — да рэ чы, ад на з 

ко ліш ніх пе ра мож цаў 

звяз доў ска га кон кур-

су — у сва ёй не вя лі кай 

прад моў цы да апа-

вя дан ня пры зна ла ся, 

што яго ге роі ма юць 

рэ аль ных пра та ты паў і 

што па доб ная гіс то рыя, 

са праў ды, не каль кі га доў та му ад бы ла ся на ра дзі ме пісь мен-

ні цы — Бя лы ніч чы не. Хоць, зда ец ца, гэ та як раз той вы па дак, 

ка лі па доб нае ўдак лад нен не мо жа быць не аба вяз ко вым: праб-

ле ма ад но сін бліз кіх і да лё кіх ро дзі чаў, раз лу ча ных на доў гія 

га ды, раз дзе ле ных га ра да мі і кра і на мі, ха рак тэр на для ўсіх 

эпох, на ро даў і па ка лен няў. Ін шая спра ва, што ў кож най сям'і, 

якую яна ка лі-не будзь за кра ну ла, свой боль, свая па мяць і 

свае спа дзя ван ні — усё тое, што най час цей і да па ма гае ра біць 

твор ары гі наль ным і ці ка вым.

Алесь БА ДАК.

Свят ла на МА ГІ ЛЕЎ ЧЫК

НІ БЛІЗ КІЯ, НІ РОД НЫЯ...
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