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Т
РЫ ВОЖ НАЯ вест ка па ра-
не най птуш кай ува рва ла ся 
ў спа кой нае, раз ме ра нае 

жыц цё Міш не віч — не вя лі ка га, на 
двац цаць пяць два роў, па се лі шча, 
што ад ным бо кам пры ту лі ла ся да 
мел кай, але сва воль най Оба лі. 
Ка валь Фё дар Са пун, які ез дзіў 
да свай го цес ця ў Хра па ві чы, па 
вяр тан ні па ве да міў, што тры дні 
та му па мёр там тэй шы пан Ва сіль і 
што па ха ва лі яго на мяс цо вых мо-
гіл ках по бач з ра ней за гі нуў шым 
баць кам.

Вест ка не Бог ве дае якая важ-
ная — кож ны дзень на По лач чы не 
па мі ра лі лю дзі, але, атры маў шы яе, 
гас па да ры ня Міш не віч па ні Ары на 
ад ра зу збя ле ла, аб мяк ла — быц-
цам вяд ро ле дзя ной ва ды зня нац ку 
вы лі лі на яе пле чы. Хва ля пя ку ча га 
хо ла ду ахі ну ла яе нут ро, да гор ла 
пад ка ціў ад чай. Да са май глы бі ні 
ду шы даб ра ўся хо лад, і яна ка то ры 
ўжо раз за апош нія га ды ад чу ла ся-
бе ма лень кай пяс чын кай на шы ро-
кай пыль най да ро зе, без да па мож-
най, па кі ну тай, ні ко му не па трэб-
най на гэ тым све це. Вест ка ка ва ля 
аба рва ла апош нюю ні тач ку, на ват 
не ні тач ку — па ву цін ку, што яшчэ 
пад трым лі ва ла яе 
кво лае жа дан не 
жыць. Го ра, ад-
чай, жаль да ся бе, 
свай го зня ве ча на-
га жыц ця, злосць і 
ня на вісць да сва-
іх крыў дзі це ляў 
— усё рап тоў на 
аб ры ну ла ся ў яе 
нут ры са сва іх па-
лі чак, змя ша ла ся 
ў адзін ба лю чы ка-
мяк, па ча ло вы паль ваць вант ро бы, 
ір ваць сэр ца, спаз ма мі сціс каць гор-
ла. Яна ледзь ве стры ма ла дзі кі крык, 
які вы рваў ся з яе сэр ца і, змя та ю чы 
ўсё на сва ім шля ху, ір ва нуў ся вон кі. 
За крыў шы да ло ня мі твар, да кры ві 
за ку сіў шы вус ны, ня цвёр ды мі кро-
ка мі смя рот на хво ра га ча ла ве ка яна 
на кі ра ва ла ся ў адзі нае мес ца, дзе 
яшчэ маг ла знай сці ней кае су ця шэн-
не свай му го ру. Гэ тым мес цам бы ла 
не вя лі кая кап ліч ка на яе два ры. Там, 
рас пра сцер шы ся ніц на ха лод най, 
вы кла дзе най дзі кім ка мен нем пад-
ло зе, яна вы пус ці ла та го ша лё на га 
зве ра, што з лю тас цю раз дзі раў яе 
гру дзі. Пра цяг лым стог нам вы рваў ся 
гэ ты звер на во лю, уда рыў ся аб ад ну 
сця ну кап ліч кі, аб дру гую, ад ско чыў 
ад трэ цяй і пад га ра чыя сло вы жа-
но чай ма літ вы абяз во ліў ся, за ціх. 
А па ні ма лі ла ся. Ма лі ла ся і пра сі-
ла Бо га да па маг чы ёй вы тры маць, 
не зла мац ца, не здра дзіць свай му 
ка хан ню, пра ба чыць та го, хто рас-
тру шчыў яе жыц цё і хто быў для яе 
са мым не на віс ным ча ла ве кам. Ці ча-
ла ве кам? Кім быў аса біс та для яе 
вя лі кі князь мас коў скі — ча ла ве кам 
ці вы люд кам? На гэ тае пы тан не яна 
не маг ла ад ка заць вось ужо больш 
за пят нац цаць га доў. Пят нац цаць га-
доў вы бе ле на га жыц ця! Быц цам і не 
бы ло яго, быц цам і не жы ла! Але жы-
ла. Жы ла і кож ны дзень ча ка ла, што 
з на ступ най ра ні цы жыц цё зме ніц ца, 
спа дзя ва ла ся на гэ та, ве ры ла. А тут 
усё ра зам аб ры ну ла ся — і ве ра, і 
спа дзя ван не, і на дзея.

Пры ціх ла вёс ка, пры ціх пан скі 
двор. Па ні зна хо дзі ла ся ад на ў 
сва ёй кап ліч цы, дзе кож ны гук, 
кож ны шо рах уз бу джаў у ёй па-
кут лі выя прад чу ван ні жорст кай 
не зва рот нас ці, яна зноў і зноў 
па да ла на ка ле ні, за хо дзі ла ся ў 
вар' яц кім га ла шэн ні і ма лі ла ся, 
ма лі ла ся, ма лі ла ся. Ма лі ла ся 
апан та на, да бяс па мяц тва, да 
поў на га зня сі лен ня. Глы бо кая 
па ша на, свя тая ад лу ча насць ад 
уся го зям но га ня бач ны мі пра мя-
ня мі зы хо дзі лі ад яе, і яна сва ім 
аго ле ным сэр цам ад чу ва ла, якім 
чыс тым і цнат лі вым па ві нен быць 
Бо жы свет, у якім па він ны жыць 
лю дзі. І ў той жа час, у дум ках 
на ноў пе ра жы ва ючы сваё жыц-
цё, яна ад чу ва ла страх ад без-
вы ход нас ці, ад на стай нас ці, па-
кор лі вас ці і ўбо га сці та го све ту, 
які ства рыў для ся бе ча ла век і 
ў якім ён жы ве. Яе пе ра паў няў 
боль ад та го, што яна не змаг ла 

да кан ца су праць ста яць злу, хоць 
і пра ці ві ла ся яму ўсё жыц цё; што 
бы ла па кор лі вай ня праў дзе і, зда-
ра ла ся, за плюшч ва ла во чы, каб 
не ба чыць яе, не чуць, не ве даць; 
што ба я ла ся і са ро ме ла ся сва іх 
па чуц цяў, бе раг ла іх, ад клад ва ла 
на по тым. Ад шчым лі ва га па чуц ця 
поў най адзі но ты і без вы ход нас ці не 
ха па ла па вет ра, збі ва ла ся ды хан не, 
сціс ка ла гор ла. Ня сцерп на ха це ла-
ся вяр нуц ца на зад у бес кла пот нае 
дзя цін ства, ад чуць на сва іх ва ла сах 
мяк кую да лонь ма ці, усміх нуц ца з 
ня хіт ра га жар ту баць кі, і ра зу мен не 
не рэ аль нас ці, не маг чы мас ці гэ та га 
вы ры ва ла ся з яе стог на мі, вы лі ва-
ла ся гор кі мі слязь мі. Жыц цё ад но, 
і яго не пе ра ро біш, не спы ніш, на-
зад не па вер неш. На ват па мыл кі не 
ўсе мож на вы пра віць, не ўсе гра хі 
за ма ліць, а тое, што ўжо зроб ле-
на, ады шло ў мі ну лае і ча ла ве ку не 
пад улад на.

Дзве служ кі, якія да па ма га лі ёй 
раз дзя вац ца пе рад сном, ма ла дыя 
і ру мя ныя, поў ныя жыц цё вае мо-
цы, ста я лі пад дзвя ры ма і цярп лі ва 
ча ка лі.

Па ні Ары на вый шла з кап ліч кі, 
ка лі ха лод ная ноч апош ня га ліс та-
па даў ска га дня шчыль на ахі ну ла 
на ва кол ле. Яна бы ла маўк лі вай, 

змроч най, зму ча най ду шэў ны мі 
па ку та мі і доў гім ма лен нем. Твар 
яе быў шэ рым, бы дрэн на вы бе ле-
нае па лат но, вя лі кія чор ныя во чы 
ўва лі лі ся і на гад ва лі дзве ад ту лі ны 
ад куль, ва кол кут коў вус наў утва-
ры ла ся гус тая сет ка дроб ных мар-
шчы нак. Ад нак яна ўсё роў на за-
ста ва ла ся пры го жай. Ні ня шчас нае 
за муж жа, ні пра цяг лае ўдаў ство, ні 
яе пус тэль ніц тва не маг лі пе ра маг-
чы яе ду шы і це ла. Да гэ та га дня 
яна шчы ра ве ры ла ў сваё шчас це, 
бе раг ла ся бе, та му па-ра ней ша му 
за ста ва ла ся зда ро вай і ве ліч най.

Уба чыў шы па ні, служ кі схі лі лі га-
ло вы. Ары на не каль кі ім гнен няў ня ў-
цям на гля дзе ла на іх, по тым кво лая 
ўсмеш ка рас цяг ну ла яе вус ны.

— Пой дзем спаць, дзяў ча ты, 
— за ма гіль ным го ла сам пра га ва-
ры ла яна і на кі ра ва ла ся да спаль-
на га па коя.
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У 
спаль ні па на ваў змрок. 
Адзі ная свеч ка, што ста я-
ла ля лож ка, даў но аплы ла 

і амаль не да ва ла свят ла — толь кі 
кі да ла на сце ны ня роў ныя, па лах-
лі выя це ні.

— Зра бі це свят лей, — за га да ла 
гас па ды ня, і па куль ад на са слу жак 
мя ня ла свеч ку, па ці ка ві ла ся:

— Што но ва га ў вёс цы?
— У Фё да ры хі сён ня мядз ведзь-

ба дзя га му жы ка ў ле се за драў, 

дык ба ба бе га ла на рэч ку та піц ца. 
Ледзь вы ра та ва лі га рот ні цу.

— Так ка ха ла му жа?
— Ка ха ла ці не — не ве даю, але 

за ста ла ся яна ад на з пяц цю дзець-
мі, ста рэй ша му з якіх яшчэ і дзе ся ці 
ня ма... Го ра ба бе ад ной.

— Што яшчэ? Што ка жуць пра 
смерць па на Ва сі ля з Хра па віч?

Ад на, ста рэй шая, якая ва зі ла ся 
са свеч кай, зра бі ла вы гляд, што не 
па чу ла пы тан ня. Дру гая пе ра ста ла 
рас сці лаць ло жак, вы пра ста ла ся.

— Ні чо га не ка жуць, — го лас яе 
гу чаў ня ўпэў не на. — Спа чу ва юць 
толь кі, што па мёр ра на.

— Дзі ва, што яшчэ да зі мы да-
цяг нуў, — ус ту пі ла ў гу тар ку дру-

гая, — бо пры вез лі яго з-пад По-
лац ка ледзь ве жы во га, уся го па-
се ча на га.

Па ні Ары на больш не ста ла за-
трым лі ваць слу жа нак.

— Мо жа це іс ці, — ледзь чут ным 
го ла сам пра га ва ры ла яна, — я са-
ма раз дзе ну ся. А пра Фё да ры ху, 
Ак сін ня, на га дай мне заўт ра ра ні-
цай.

Ка лі дзяў ча ты вый шлі, яна, бы 
пад ко ша ная, па ва лі ла ся на ра за-
сла ны ло жак. Пле чы яе за трэс лі ся, 
а ці шы ню спаль ні ра за дра лі не ча-
ла ве чыя стог ны — так ску го ліць 
ваў чы ца, ка лі ба чыць га лод ныя 
во чы сва іх ваў ча нят. Ад нак праз 
ней кі час яна усё ж су ці шы ла ся, па-
воль на пры ўзня ла ся, се ла ў лож ку. 
По тым у цем ры раз дзе ла ся, лег ла і 
з га ла вой на кры ла ся коў драй.

І ад ра зу па дзеі апош ніх га доў 
аб ры ну лі ся на яе ва да спа дам, яна 
не маг ла на ват вы браць га лоў нае 
з ус па мі наў, што на хлы ну лі. Ра ней 
пе рад сном яна час та ма ры ла аб 
су мес ным з Ва сі лём жыц ці, уяў ля-
ла, як ра зам з ім бу дзе вес ці гас па-
дар ку, вы хоў ваць дзя цей, ез дзіць у 
царк ву, у гос ці. По тым, ка лі прай шла 
чут ка, што яе Ва сі лёк за гі нуў пры 
аба ро не По лац ка, і яе, бес пры том-
ную і абяз во ле ную, ад да лі за па на 
Фё да ра з Чар ні цы, яна ма ры ла аб 
хут чэй шай смер ці, каб там, на не бе, 
су стрэць свай го лю ба га. Ад нак і з 
Фё да рам у яе жыц ця не атры ма ла-

ся, бо за гі нуў ён не дзе пад Улаю ў 
сту дзе ні шэсць дзе сят чац вёр та га, і 
ў свае ня поў ныя сям нац цаць га доў 
яна ста ла бы лой ня вес тай ад на го і 
ўда вой дру го га. Не зайз дрос ны па-
ча так жыц ця. Але, як вя до ма, кож ны 
па ча так кан цом шчас лі вы, і ўсё бы-
ло за тое, каб жыц цё яе ўсё ж та кі 
ўда ло ся, на ла дзі ла ся.

У 1567 го дзе вяр нуў ся ў Літ ву з 
мас коў ска га па ло ну бы лы ва я во да 
по лац кі Да вой на. Ра зам з ім вяр ну-
ла ся не каль кі дзя сят каў ліц він скай 
шлях ты, у тым лі ку і Ва сіль з Хра па-
віч. Коль кі бы ло ра дас ці! А шчас ця! 
А на дзей! Зда ва ла ся, што жыц цё 
ад но віц ца, што ўрэш це спраў дзяц-
ца яе спа дзя ван ні, ле ту цен ні і ма-

ры. Ад нак не за тры маў ся шлях ціц 
на доў га ў ра да вым гняз дзе. Толь кі 
і па це шыў яе ад ным на вед ван нем, 
і то — раз ві таль ным.

— Ча кай, лю бая, — як за раз чуе 
яна яго апош нія сло вы. — У па лон 
во ра гу я ўжо больш не дам ся.

Па лі чыў, пэў на, што ска заў 
дзяў чы не са мае важ нае, са мае га-
лоў нае. Ска заў і з'е хаў з дзя сят кам 
та кіх жа, як сам, у вой ска Ра дзі ві-
ла. Але і ад гэ тых слоў яна ажы ла. 
Зноў рас квіт не ла, па ча ла сніць тое, 
што пе ра рва ла не да рэ чная чут ка 
пра яго смерць.

«Бо жа ж мой! Пят нац цаць га доў 
мі ну ла з тых па дзей, а яны ста яць 
пе рад ва чы ма, бы ад бы лі ся толь кі 
за ўчо ра. Пэў на, і ў тру ну ля гу ра-
зам з імі!»

Па ні Ары на пры ўзня ла ся, каб 
ям чэй сес ці, улад ка ва ла па душ кі, 
па шу ка ла по зір кам кут, дзе ві се лі 
аб ра зы і дзе ледзь пры кмет на мір-
га ла по лы мя ка ган ца. Яна пе ра жаг-
на ла ся раз, дру гі, трэ ці, за кры ла 
твар ру ка мі, за пла ка ла. На гэ ты раз 
за пла ка ла з па лёг кай, быц цам там, 
у цём ным ку це, уба чы ла ду шу та го, 
пра ка го ма ры ла і за ка го пе ра жы-
ва ла ўсё сваё жыц цё. Вы пла каў шы 
чар го вую пор цыю го ра, яна ад кі-
ну ла ся на па душ кі, і ад ра зу на яе 
на плы ла свет лая, шчым лі вая хма-
ра ўспа мі наў. Бы праз лёг кі вэ люм 
яна ўба чы ла мі ну лае. Аказ ва ец ца, 
яно ні ко лі не зні ка ла ў не быц цё, яно 

жы ло не дзе по бач, а маг чы ма, і 
ў ёй са мой. Яно бы ло на поў не-
на ты мі ж гу ка мі, пах ла ты мі ж 
па ха мі, гу ча ла ты мі ж сло ва мі, 
і чым да лей рас па сці ра ла па-
мяць свае кры лы, тым яск ра вей 
яно ба чы ла ся, тым бы ло паў-
ней шым і праў дзі вей шым.
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Л
Е ТА 1562 го да бы ло 
шчод рым на цяп ло і 
даж джы. Усё квіт не ла 

і зе ля не ла, бы на доб рай за-
квас цы. Ура джай абя цаў быць 
доб рым, і гэ та ўсіх ра да ва ла.

Не як у кан цы жніў ня на двор 
па на Анд рэя Міш не ві ча за еха-
лі двое кон ных шлях ці цаў, па 
вы гля дзе — баць ка і сын. Ма-
ла дзей шы пер шым са ско чыў 
з сяд ла і да па мог ста рэй ша му 
спус ціц ца на зям лю. Пе ра даў-
шы ко ней слу гам, пры ез джыя 
ней кі час аб ды ма лі ся з гас па да-
ром, по тым па яго за пра шэн ні 
на кі ра ва лі ся ў ха ту...

...Вы чу е це мя не, сал да-
ты з да лё кіх зо рак? Пэў на 
ж, там спа кой ва шы ду шы 
знай шлі... Вы чу е це мой го-
лас? Гэ та я шу каю ся род 
вас род на га мне ча ла ве ка. 
І ка лі вы там, у зырк лі ва-ха-
лод ным бяз меж жы вя лі ка га 
Су све ту, чу е це — ад гук ні це-
ся, су па кой це мя не гэ тым. 
Вы ра зу ме е це, як гэ та цяж-
ка: ча каць, бе раг чы ў сэр цы 
над зею... Ка лі я ўгля да ю ся ў 
зор нае не ба, мне зда ец ца, 
што я ба чу ця бе, мой да ра гі 
пра дзя ду ля, Сал дат Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Ты так са-
ма ба чыш мя не? Мне рас ка-
за ла пра ця бе мая ба бу ля, 
твая дач ка Але на Ва сіль еў-
на Брат коў ская. Яе апо вед 
вяр тае мя не ў пер шую па-
ло ву ХХ ста год дзя.

...У 1902 го дзе ў Арэн бург скай воб-
лас ці ў сям'і се ля ні на Ва сі ля Ку дзі-
на ва на ра дзіў ся сын, яко га на зва лі ў 
го нар баць кі. Ішоў час, хлоп чык стаў 
да рос лым. У 1930-я га ды Ва сіль Ку-
дзі наў пе ра ехаў у Бе ла русь, да па чат-
ку Дру гой су свет най вай ны пра ца ваў 
сак ра та ром пар тый най ар га ні за цыі на 
стан цыі «Мінск-Па са жыр скі». У пер-
шыя дні Вя лі кай Ай чын най вай ны яму 
да зво лі лі ад пра віць сям'ю — жон ку з 
тра і мі ма лень кі мі дзець мі — у эва ку а-
цыю: спа чат ку пад Маск ву, а по тым — у 
Чу ваш скую ССР. Сам Ва сіль за стаў ся 
ў Мін ску: трэ ба бы ло пра ца ваць, ня-
гле дзя чы на цяж кую хва ро бу (па рок 
сэр ца), хоць ён ха цеў іс ці на фронт. Але 
пар тый нае кі раў ніц тва ме ла ад нос на 
яго свае пла ны...

У маі 1942 го да Ва сі ля Ку дзі на ва за-
кі ну лі ў пар ты зан скі край — у Пле шча-
ніц кі ра ён Мін скай воб лас ці. Яго пры-
зна чы лі ка мі са рам атра да, ка ман дзі рам 
гру пы пад рыў ні коў.

Толь кі ад ну паш тоў ку атры ма лі ад 
яго род ныя. У ёй бы ло на пі са на: «Зна-
хо джу ся там, ад куль вас эва ку і ра ва лі, 
мае род ныя...» Жон ка зда га да ла ся — у 
Бе ла ру сі. У 1943 го дзе сям'я атры ма ла 
па ве дам лен не, што пра дзед пра паў без 
вес так.

Пас ля вай ны пра ба бу ля звяр ну ла ся 
ў штаб пар ты зан ска га ру ху ў Ма гі лё ве, 
дзе ёй па ве да мі лі, што ўсе пар ты за ны з 
атра да за гі ну лі пад час пра ры ву бла ка-
ды. У 1980-я га ды пра ба бу лю ад шу ка ла 
ра дыст ка атра да, якім ка ман да ваў Ва-
сіль Ку дзі наў. Яна рас ка за ла, што ка-
мі са ра па ва жа лі ў атра дзе, пар ты за ны 
лю бі лі яго за спра вяд лі васць, сме ласць 
і муж насць, та му і ў апош нім баі бы лі 
ра зам з ім, пай шлі ў ата ку і за гі ну лі як 
ге роі.

...Рап там са рва ла ся і яр каю зніч кай 
упа ла да ног ма іх зор ка.

— Мі лая, доб рая мая дзяў чын ка. 
Ты — мая праў нуч ка. Як гэ та цу доў на! 
Ад чу ва еш: я ўсмі ха ю ся. Імя ў ця бе та-
кое пры го жае, не звы чай нае, звон кае, 
як вяс но вы ка пеж, як май скія сві тан ні. 
Ты мая праў нуч ка! Я ве даю, ты вель мі 
лю біш Ра дзі му, ша ну еш сва іх баць коў. 
Ты ка жаш, што мая дач ка, твая ба бу ля, 
усё жыц цё пры свя ці ла вы са ка род най 
пра фе сіі ўра ча, а мой унук, твой та та, 
і сён ня пра цуе ў баль ні цы. Я га на ру ся 
ва мі, мае да ра гія, я ўпэў не ны: не здар ма 
я ад даў сваё жыц цё, не здар ма за гі ну лі 
мае сяб ры.

Да лё кія зор кі ў вя лі кім Су све це, 
за ха вай це сал дат, якія не вяр ну лі ся з 
вай ны, а на шчад кам іх дай це сі лы па-
мя таць, веч на па мя таць...

Дзі я на БРАТ КОЎ СКАЯ, 
ву ча ні ца 9 кла са Ня гне віц кай 
ся рэд няй шко лы 
На ва груд ска га ра ё на.

Як ко рат ка апі саць тэ ма ты ку 
тво раў Ула дзі мі ра Ма жы лоў-
ска га? Заў сё ды на гіс та рыч-
ныя тэ мы і заў сё ды пра ка-
хан не — «ка рат ке ві чаў скае» 
спа лу чэн не, якое, та кім чы нам, 
мае вар ты пра цяг. Апа вя дан не 
«Апош ні дзень во се ні», поў ны 
тэкст яко га мож на пра чы таць 
у № 8 ча со пі са «Ма ла досць», 
пі са ла ся з мэ тай ска заць, што 
ад вай ны, на якое б ста год дзе 
яна ні пры па ла, больш за ўсё 
па ку туе ка хан не.

Ула дзі мір МА ЖЫ ЛОЎ СКІ

АПОШ НІ ДЗЕНЬ ВО СЕ НІ
Уры вак з апа вя дан ня

Дру ку ец ца ў «Ма ла до сці»Дру ку ец ца ў «Ма ла до сці» Су свет Су свет 

на шай па мя ціна шай па мя ці

ІХ ДУ ШЫ — 
ДА ЛЁ КІЯ 
ЗОР КІ...
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